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Editorial 
 

Ijtihad AKMI dalam Menyongsong Genarasi Emas 2045 
 
 

Roudlon, S.Ag., M.Pd 
(Pemimpin Redaksi Jurnal Ilmiah Cendekia) 

  

Belakangan ini, wacana Asesmen Nasional (AN) kerap menjadi bahasan  dunia pendidikan, termasuk 

orang tua sebagai wali murid. Istilah lain dari AN adalah Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) juga 

ada yang lebih familiar dengan istilah Asesmen Kompetensi Minimun (AKM). Menariknya, belum lama wacana 

tersebut menjadi perbincangan hangat, kini muncul wacana lain; Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia 

atau lebih sering disingkat AKMI. Baik AKM maupun AKMI, keduanya sama-sama digunakan sebagai alat 

evaluasi untuk memetakan kualitas pendidikan, mulai jenjang dasar hingga menengah. 

Terus apa bedanya? Tentu persoalan ini akan membuat banyak orang, terutama bagi orang tua yang 

memiliki anak duduk di bangku sekolah atau madrasah bertanya-tanya. Untuk itu, alangkah baiknya bila diberi 

gambaran awal terkait dengan dua wacana tersebut, sehingga publik bisa memahami atas terobosan 

pemerintah tersebut. Dan sebagai gambaran awal, pemerintah telah resmi menghapus Ujian Nasional (UN). 

Seiring dengan penghapusan itu, pemerintah melalui Kemendikbudristek telah menetapkan pelaksanaan 

Asesmen Nasional (AN) di tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. AN sendiri merupakan asesmen yang 

dilakukan untuk pemetaan mutu pendidikan di seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan jenjang 

dasar dan menengah. Pelaksanaan AN sendiri awalnya dijadwalkan pada Maret 2021. Namun pada Januari 

lalu, Mendikbudristek mengumumkan bahwa AN diundur. 

Sedangkan AKMI sendiri merupakan program Kemenag RI untuk seluruh madrasah di tanah air 

mengiringi program yang akan dilaksanakan Kemendikbudristek. Dengan demikian, siswa di madrasah nanti 

akan memiliki kegiatan berbeda dengan siswa di sekolah bawah naungan Kemendikbudristek. Selain harus 

mengikuti Asesmen Nasional (AN) Berbasis Komputer, siswa di madrasah juga harus mengikuti AKMI. Inilah 

salah satu yang membedakan antara AKM atau ANBK dengan AKMI. Keduanya sama-sama bertujuan 

melakukan pemetaan dunia pendidikan, namun dalam pelaksanaannya ada beberapa perbedaan. ANBK diikuti 

seluruh satuan pendidikan dari tingkat SD/MI SMP/MTs dan SMA/SMK/MA seluruh Indonesia. Sementara yang 

mengikuti AKMI hanya satuan pendidikan dalam lingkungan Kementerian Agama atau madrasah. 

Secara fungsi, ANBK dan AKMI memang dilaksanakan sebagai alat ukur untuk melakukan pemetaan 

mutu dan kualitas pendidikan. Komponen inti yang dipergunakan adalah literasi dan numerasi. Namun dalam 

AKMI, komponen yang digunakan lebih luas lagi, selain literasi membaca dan literasi numerasi, juga literasi 

sains, dan literasi sosial budaya. Kedua jenis evaluasi tersebut akan mulai dilaksanakan pada 2021 ini, sesuai 

dengan prosedur yang telah ditetapkan. Berbagai persiapan telah dilakukan pemerintah, mulai penyusunan 

Prosedur Operasional Standar sampai dengan pemenuhan sarana dan prasarana. Hal ini dilakukan untuk 

memastikan agar pelaksanaan ANBK dan AKMI dapat terselenggara dengan baik sesuai tujuan 

pelaksanaannya. 

Jadi, AKM dan maupun AKMI sama-sama merupakan alat evaluasi yang digunakan untuk memetakan 

mutu sistem pendidikan dengan menggunakan instrumen asesmen kompetensi. Titik berat keduanya, secara 

garis besar, sama-sama pada kompetensi literasi dan numerasi, hanya untuk AKMI diperluas lagi dengan 

tambahan pada literasi sains dan sosial budaya. Namun, keduanya sama-sama berbasis komputer. Dalam 
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penggunaan moda pun, baik ANBK maupun AKMI memberikan dua pilihan moda yaitu online dan semi online. 

Online berarti peserta asesmen mengerjakan soal langsung secara online (daring) dari server pusat. Sedang 

semionline, melalui beberapa tahap yang dimulai dari sinkronisasi secara online antara server pusat dengan 

server sekolah, peserta mengerjakan secara offline dari server sekolah, kemudian setelahnya sekolah 

mengirimkan hasil pekerjaan siswa ke server pusat secara online. 

Sedang perbedaan utama adalah terkait dengan peserta. Dimana pada ANBK akan diikuti oleh kepala 

sekolah, guru, dan siswa sedangkan pada AKMI hanya diikuti siswa saja. Pada ANBK kepala sekolah dan guru 

hanya akan mengisi survei lingkungan belajar, namun untuk siswa meliputi Asesmen Kompetenti Minimum 

(literasi dan numerasi), Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar. Sedang pada AKMI, siswa 

menyelesaiakan evaluasi untuk Literasi Membaca, Literasi Numerasi, Literasi Sains, dan Literasi Sosial Budaya. 

Sehingga, hasil pemetaannya pun berbeda. Hasil AKM akan memotret hasil diagnostik pada satuan pendidikan 

secara umum, sedang AKMI memotret per siswa. Karena itu, pada pelaksanaan ANBK akan diikuti oleh sampel 

siswa kelas 5 SD/MI (35 siswa per sekolah), dan siswa kelas 8 SMP/MTs dan kelas 11 SMA/MA/SMK (50 siswa 

per sekolah). Sedang peserta AKMI adalah seluruh siswa kelas 5 MI, 8 MTs, dan 11 MA/MAK. Namun untuk 

pelaksanaan di tahun 2021 ini AKMI hanya akan diikuti 50 persen Madrasah Ibtidaiyah, atau sejumlah 12.809 

MI terpilih di seluruh Indonesia. Sisanya, 50% MI lainnya bersama dengan jenjang MTs dan MA akan mengikuti 

AKMI di tahun 2022. 

Jadi, AKMI merupakan ijtihad penilaian kompetensi mendasar dari Kemenag RI terhadap seluruh siswa 

madrasah jenjang MI, MTs dan MA sebagai alat ukur untuk mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi 

positif pada masyarakat. AKMI dilakukan terhadap siswa madrasah sebagai metode penilaian komprehensif 

untuk mendiagnosis kelebihan dan kelemahan siswa pada literasi membaca, literasi numerasi, literasi sains dan 

literasi sosial budaya termasuk survei karakter. Hasil asesmen dapat digunakan oleh guru dan madrasah untuk 

memperbaiki layanan pendidikan yang dibutuhkan siswa sebagai dasar untuk menyusun suatu rancangan 

pembelajaran. 

Berbeda dengan AKM, asesmen pada AKMI meliputi komponen Literasi Membaca, Literasi Numerasi, 

Literasi Sains, dan Literasi Sosial Budaya. Pada komponen Literasi Membaca, kemampuan siswa akan 

diarahkan pada pengembangan proses nalar kritis melalui kemampuan membaca, memahami, serta 

menginterpretasi bacaan teks maupun konteks untuk memecahkan masalah sebagai bekal dalam menghadapi 

berbagai problem kehidupan. Sementara pada Literasi Numerasi, siswa akan diarahkan dalam 

mengembangkan proses nalar kritis melalui kemampuan menghitung data  berdasarkan fakta, konsep, 

prosedur, dan alat matematika untuk memecahkan masalah.  

Adapun pada komponen Literasi Sain, siswa akan diarahkan mengembangkan pada proses nalar kritis 

melalui berpikir ilmiah, logis, dan cermat dalam memecahkan masalah. Dan pada kompoen Literasi Sosial 

Budaya, siswa akan diarahkan dalam mengembangkan proses nalar kritis untuk bersikap dan berprilaku arif, 

bijak, dan santun dalam memecahkan masalah. 

Pengembangan keempat komponen tersebut akan dilakukan dengan muatan empat kompetensi, yakni 

Komitmen Kebangsaan, Toleransi, Antikekerasan, dan Akomodatif inklusif. Diharapkan, dengan keempat 

kompetensi tersebut  bisa menghasilkan output yang memiliki sikap dan perilaku moderat sehingga mampu 

memosisikan diri dan eksis di tengah era disrupsi yang serba unpredictable serta mampu berperan aktif  dan 

kreatif dalam memberikan kontribusinya baik secara personal, masyarakat, maupun religius. Selain itu, siswa 

akan mendapat bekal kompetensi yang andal tidak sekadar perlu intervensi, Dasar, cakap, atau terampil saja 

melainkan sampai pada tercapainya perlu ruang kreasi. Inilah terobosan Kemenag RI dalam rangka 

menyongsong Genarasi Emas 2045.  Mari kita dukung bersama. (*) 
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Kajian Naskah Tasawuf tentang Kitab Nur Muhammad 

 
Dr. Syahrul A'dam, M.Ag 

 
 

ABSTRACT 
This paper aims to present traces of philosophical Sufism in the archipelago which were studied through 
manuscripts that had been found on the island of Bangka Belitung. This paper is based on manuscript research 
that was studied using philological methods with a Sufism scientific approach. One of the most controversial 
philosophical Sufism discourses is the concept of Nur Muhammad. Among the figures who allegedly had an 
important role in the emergence of the concept, Abu Mansur al-Hallaj, finally had to be sentenced to death by 
qadhis who disagreed with him. However, this concept has received a lot of attention from the Sufis who came 
later, not to mention the Sufis who came to the archipelago. Among the interests of the concept of Nur 
Muhammad is to be able to explain how a person's knowledge of himself will be the entrance to his knowledge 
of God. The book on Sufism that was found shows that philosophical Sufism with the concept of Nur Muhammad 
is very real and growing in Indonesia. 
Keywords: Nur Muhammad, al-haqiqah Muhammadiyah, self-introduction 

 
ABSTRAKSI 

Tulisan ini bertujuan untuk mengemukakan jejak tasawuf falsafi di Nusantara yang dikaji melalui naskah yang 
pernah ditemukan di Pulau Bangka Belitung. Tulisan ini berbasis pada penelitian naskah yang dikaji dengan 
metode filologi dengan pendekatan keilman tasawuf.  Salah satu wacana tasawuf falsafi yang sangat 
kontoversial adalah konsep  Nur Muhammad. Di antara tokoh yang  disinyalir memiliki peran penting dalam 
kemunculan konsep tersebut,  Abu Manshur al-Hallaj, akhirnya harus dihukum mati oleh para qadhi yang 
berseberangan paham dengannya. Namun demikian, konsep itu banyak mendapatkan perhatian dari sufi yang 
datang belakangan, tidak terkecuali sufi yang datang ke Nusantara. Di antara kepentingan konsep Nur 
Muhammad adalah untuk dapat menjelaskan bagaimana pengenalan seseorang terhadap dirinya sendiri akan 
menjadi pintu masuk pengenalan terhadap Tuhannya. Kitab tentang tasawuf yang ditemukan ini, menunjukkan 
bahwa tasawuf falsafi dengan konsep Nur Muhammad sangat nyata dan berkembang di Indonesia 
Kata kunci : Nur Muhammad, al-haqiqah Muhammadiyah, Pengenalan diri 
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PENERAPAN METODE PEMBELAJARAN STAD DAPAT MENINGKATKAN 
AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN GEOGRAFI 

MATERI INTERPRETASI CITRA PENGINDERAAN JAUH 

  
Suminto 

 

 

ABSTRACT 
This research was carried out with the aim of increasing the activities and learning outcomes of students in Class 
XII Social Sciences 3 Materials for Remote Sensing Image Interpretation. The subjects of this study were 
students of class XII Social Sciences 3 Even Semester MAN 1 Lamongan for the 2020/2021 academic year 
through the Student Team Achievement Division (STAD) Learning Method. Data was collected using tests (ie 
pre-test and post-test in each cycle) and direct observation of student activities. The test results in the form of 5 
questions for cycle I and cycle II, all of them are valid. From this classroom action research, the results obtained 
in the form of an increase in student activity in the first cycle to the second cycle by 38.5%. The student learning 
outcomes as measured by student test scores in the first cycle continued in the second cycle increased by 
75.6%. So from these results, it shows that there is an increase in activity and learning outcomes for class XII 
IPS-3 students on remote sensing image interpretation material after using the Student Team Achievement 
Division (STAD) Learning Method. 
Keywords: Activities, Remote Sensing, Student Team Achievement Division (STAD) 
 

ABSTRAKSI 
Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas XII IPS 3 
Materi Interpretasi citra penginderaan jauh. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas XII IPS 3 Semester Genap 
MAN 1 Lamongan Tahun Pelajaran 2020/2021 melalui Metode Pembelajaran Student Team Achievement 
Division (STAD). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan tes (yaitu pre tes dan post tes pada setiap 
siklus) dan observasi terhadap aktivitas siswa secara langsung. Hasil tes berupa 5 butir soal untuk siklus I dan 
siklus II, semuanya valid. Dari penelitian Tindakan kelas ini diperoleh hasil dalam bentuk peningkatan aktivitas 
siswa pada siklus I ke siklus II sebesar 38,5%. Adapun hasil belajar siswa yang diukur dari nilai tes siswa pada 
siklus I dilanjutkan pada siklus II mengalami peningkatan sebesar 75,6%. Jadi dari hasil ini menunjukkan adanya 
peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas XII IPS-3 pada materi interpretasi citra Penginderaan jauh 
setelah menggunakan Metode Pembelajaran Student Team Achievement Division (STAD).  
Kata Kunci: Aktivitas, Penginderaan Jauh, Student Team Achievement Division (STAD) 
 
 

PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN FISIKA BERBASIS MULTIMEDIA  

INTERAKTIF TERINTEGRASI DENGAN LKS  POKOK BAHASAN HUKUM 

NEWTON TENTANG GERAK BAGI SISWA 
 

Yullatifa 

 

ABSTRACT 
This study aim to : (1) develop interactive multimedia based physics instructional media integrated with student 
worksheet on newton’s law of motion (2) develop a medium of learning physics-based interactive multimedia 
integrated with worksheets on the subject of Newton's laws of motion. (3) Knowing achievement student learning 
outcomes after the learning process using the medium of learning physics-based interactive multimedia is 
integrated with the results of the development of students' worksheets. The method used in this study is the 
method of research and development, or research and development (R & D), which refers to the model 
developed by Sugiyono which was conducted from March to May 2016. Eligibility media validated by subject 
matter experts, media experts and practitioners. The subject of this research trial are 30 students of Grade X 
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MAN Lamongan 2015/2016. Based on the analysis concluded: (1) Media Learning physics-based interactive 
multimedia integrated with student worksheet has been shown to overcome the difficulties of using worksheets 
that are not aligned with the learning tools teachers cause learning objectives are not achieved, it is evident that 
by testing the use of product development is the result of learning cognitive increased, and learning outcomes 
affective and psychomotor can be achieved with very good (2) Media learning physics-based interactive 
multimedia integrated with LKS proven to solve the problems of incomplete laboratory equipment, the absence 
of laboratory and learning time effectively, because with interactive multimedia this students can observe 
interesting animation, does not need practical tools that too much, and students were delighted (3) media 
physics-based interactive multimedia learning integrates with student worksheet developed proved to be feasible 
by the feasibility indicators of media, both in terms of content material , media design and fascination with the 
acquisition value reaches the very good category. 
Keywords: Physics Education Media, Interactive Multimedia, Student Worksheet, Newton's Laws 
 

ABSTRAKSI 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengembangkan multimedia interaktif dengan menggunakan software video 
player  pada pokok bahasan Hukum Newton tentang gerak, (2) Mengembangkan media pembelajaran fisika 
berbasis multimedia interaktif yang terintegrasi dengan  LKS pada pokok bahasan Hukum Newton tentang 
gerak.(3)Mengetahui pencapaian hasil belajar siswa setelah mengikuti proses pembelajaran menggunakan 
media pembelajaran fisika berbasis multimedia interaktif terintegrasi dengan lembar kerja siswa hasil 
pengembangan. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan atau research and 
development (R&D), mengacu pada model yang dikembangkan Sugiyono yang dilakukan pada bulan Maret 
sampai Mei 2016. Kelayakan media divalidasi oleh ahli materi, ahli media dan praktisi. Subyek uji coba penelitan 
ini adalah siswa kelas X MAN Lamongan Tahun pelajaran 2015/2016 sebanyak 30 Siswa. Berdasarkan hasil 
analisis data disimpulkan: (1) Media pembelajaran fisika berbasis multimedia interaktif terintegrasi dengan LKS 
telah terbukti dapat mengatasi kesulitan penggunaan LKS tidak selaras dengan perangkat pembelajaran guru 
yang menyebabkan tujuan pembelajaran tidak tercapai, terbukti bahwa dengan uji coba penggunaan produk 
pengembangan ini hasil belajar kognitif mengalami peningkatan, dan hasil belajar afektif maupun psikomotor 
dapat tercapai dengan sangat baik. (2) Media pembelajaran fisika berbasis multimedia interaktif terintegrasi 
dengan LKS terbukti dapat mengatasi permasalahan kurang lengkapnya peralatan laboratorium, tidak adanya 
laboran serta waktu belajar yang efektif, karena dengan multimedia interaktif ini siswa dapat mengamati animasi-
animasi menarik, tidak perlu alat-alat praktikum terlalu banyak, dan siswa merasa senang. (3) Media 
pembelajaran fisika berbasis multimedia interaktif terintegrasi dengan LKS yang dikembangkan ini terbukti 
dinyatakan layak berdasarkan indikator kelayakan media, baik segi isi materi, desain media maupun daya tarik 
dengan perolehan nilai yang mencapai kategori sangat baik.  
Kata Kunci:  Media Pembelajaran Fisika, Multimedia Interaktif, Lembar Kerja Siswa, Hukum Newton 
 
 

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING UNTUK 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN SISWA DALAM MEMAHAMI ISI 

KANDUNGAN AYAT AL-QURAN DAN HADITS 
 

Khoirul Muthrofin 
 
 

ABSTRACT 
This study aims to analyze the application of Problem Based Learning (PBL) to improve students' ability to 
understand the content of Qur’anic verses and Hadith in the subject of Qur'anic Hadith, the danger of free 
association, especially in class XI MIPA 3 MAN 1 Lamongan. This research is a classroom action research 
(CAR) conducted by the teacher (educator) in the classroom or where he teaches which focuses on improving 
the learning process and praxis. The design used in this research is Kurt Lewin's (1890-1947) model which 
consists of 4 stages, namely planning, classroom action (acting), observation (observating) and reflection 
(reflecting), in each cycle. This research was conducted in 2 cycles. Data on student learning outcomes is 



 

 viii 

Jurnal Pendidikan dan Humaniora, Vol 5, No. 2, Juli – Desember 2021 

obtained by giving a test (evaluation) in the form of a description of the dangers of promiscuity. The results of 
the study were analyzed using descriptive and percentage analysis techniques. The results of the observation 
of students’ , student learning outcomes also increased from 48% in the first cycle to 85% in the second cycle. 
Based on the results of the study, it can be concluded that the application of the Problem Based Learning (PBL) 
learning model can improve critical thinking skills and student learning outcomes. 
Keywords: Problem Based Learning, Promiscuity, al-Qur’an Hadits 
 

ABSTRAKSI 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 
untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami isi kandungan ayat al-Qur’an dan Hadits pada mata 
pelajaran al-Qur’an Hadits, materi bahaya pergaulan bebas, khususnya di kelas XI MIPA 3 MAN 1 Lamongan. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (Classroom Action Research) yang dilakukan oleh guru 
(pendidik) di kelas atau tempat ia mengajar yang terfokus pada penyempurnaan proses dan praksis 
pembelajaran. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Kurt Lewin (1890- 1947) yang terdiri 
dari 4 tahap yaitu perencanaan (planning), pelaksanaan tindakan kelas (acting), pengamatan (observating) dan 
refleksi (reflecting), dalam setiap siklus. Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus. Data hasil belajar siswa 
diperoleh dengan memberikan tes (evaluasi) berupa uraian materi bahaya pergaulan bebas. Hasil penelitian 
dianalisis dengan teknik analisis deskriptif dan persentase. Hasil observasi menunjukkan  ada peningkatan 
prestasi belajar siswa dari 48% pada siklus I menjadi 85% pada siklus II. Berdasarkan hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dapat meningkatkan 
kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar siswa. 
Kata Kunci: Problem Based Learning, Pergaulan Bebas, al-Qur’an Hadits 
 
 
 

PENERAPAN  MODEL PEMBELAJARAN STAD DAPAT MENINGKATKAN HASIL 

BELAJAR SISWA PADA MATERI TEKS CERAMAH MAPEL BAHASA INDONESIA  

 

Isrowiyah 

 
 

ABSTRACT 
Teaching Indonesian Language in schools aims to enable students to acquire the ability to think logically, 
critically and systematically. Through teaching Indonesian Language, students are able to develop the ability to 
think logically and have critical thinking skills in everyday lifeGenerally Indonesian language learning in schools 
still uses a conventional system, where the teacher explains, students listen and record and work assignments. 
So student involvement here is passive involvement. They only accept, learn what is obtained in class. In order 
to achieve the goals of learning well as stated in the curriculum, in addition to the appropriate learning model, it 
is necessary to have appropriate learning tools. The device used in this study is a learning tool designed by 
researchers that contains valuable information needed by the teacher, especially various kinds of strategies and 
methods and learning resources that are placed on the side page so that it is very easy to see and easy to 
understand. The advantages of the device in this study compared to learning devices used in schools so far, 
especially MAN Lamongan is that the needs of students who have different ability levels can be handled. To 
meet this need, this device is equipped with alternative teaching strategies, in the form of guidebooks for all 
students, teacher books, LKS (student activity sheets), reinforcement for students with average competency, 
and enrichment for students above average. 
Keywords: Application, STAD, Learning Model, Increase, Learning Outcomes 
 

ABSTRAKSI 
Pengajaran Bahasa Indonesia di sekolah bertujuan agar siswa dapat memperoleh kemampuan berpikir logis, 
kritis dan sistematis. Melalui pengajaran Bahasa Indonesia, diharapkan siswa mampu mengembangkan 
kemampuan untuk berpikir secara logis dan memiliki keterampilan berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari. 
Umumnya, pembelajaran Bahasa Indonesia di sekolah masih menggunakan sistem konvensional, di mana guru 
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menerangkan, siswa mendengarkan dan mencatat serta pengerjaan tugas. Sehingga keterlibatan siswa di sini 
adalah keterlibatan pasif. Mereka hanya menerima, mempelajari apa yang diperoleh di kelas. Agar tujuan 
pembelajaran mecapai sasaran dengan baik seperti tercantum dalam kurikulum, selain digunakan model 
pembelajaran yang sesuai, juga perlu adanya perangkat pembelajaran sesuai pula. Perangkat yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah perangkat pembelajaran yang dirancang oleh peneliti yang memuat informasi 
berharga yang dibutuhkan guru, khususnya berbagai macam strategi dan metode serta sumber belajar yang 
ditempatkan pada halaman samping sehingga sangat mudah dilihat dan mudah dipahami. Keunggulan 
perangkat dalam penelitian ini dibandingkan dengan perangkat pembelajaran yang digunakan di sekolah 
selama ini khususnya MAN 1 Lamongan adalah kebutuhan siswa yang dimiliki tingkat kemampuan yang 
berbeda dapat ditangani. Untuk memenuhi kebutuhan seperti ini perangkat ini dilengkapi dengan alternatif 
strategi pengajaran, berupa buku panduan untuk seluruh siswa, buku guru, LKS (lembar kegiatan siswa), 
penguatan untuk siswa dengan kemampuan rata-rata, dan pengayaan untuk siswa di atas rata-rata. 
Kata Kunci  : Penerapan, STAD, Model Pembelajaran, Peningkatan, Hasil Belajar 
 
 

PENINGKATAN KEMAMPUAN MENULIS PUISI DENGAN MENGGUNAKAN 

MODEL KOOPERATIF LEARNING TIPE THINK PAIR SHARE PADA MASA 

PANDEMI COVID 19 BAGI SISWA  
 

Sa’i 
 

 

ABSTRACT 
This paper is about improving the ability to write poetry by using a cooperative learning model of the Think Pair 
Share type (Thinking, Pairing, and Sharing) in Class X Students of MAN 1 Lamongan. This study aims to 
describe the planning, implementation, and assessment of learning to write poetry using a cooperative model of 
Think Pair Share type in class X MAN 1 Lamongan. This research is a descriptive qualitative research designed 
through classroom action research (class room action research). This research was conducted in class X MAN 
1 Lamongan. The research data are actions in the form of behavioral responses of teachers and students in the 
interaction of learning to write poetry in class. The data source of this research is the data of teachers and 
students of class X MAN 1 Lamongan with the number of students 31 people. The instruments used are 
observation guidelines, interview guidelines, and tests. The data analysis technique of this research is a 
descriptive technique. The results of this study indicate that the acquisition of student scores using the TPS type 
cooperative strategy has increased, namely the average score of students in the first cycle is 71.22 and 
increased in the second cycle to 84.85. Other indicators of this increase can be observed based on the learning 
outcomes from cycle I and to cycle II which have changed, especially on changes in student attitudes and values 
in learning outcomes. 
Keywords: Writing Poetry, Think Pair Share, Action, Improvement 
 

ABSTRAKSI 
Tulisan ini tentang peningkatan kemampuan menulis puisi dengan menggunakan model kooperatif learning tipe 
Think Pair Share (Berpikir, Berpasangan, dan Berbagi) pada Siswa Kelas X MAN 1 Lamongan. Penelitian ini 
bertujuan mendeskripsikan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran menulis puisi 
menggunakan model kooperatif tipe Think Pair Share pada siswa kelas X MAN 1 Lamongan. Penelitian ini 
termasuk penelitian deskriptif kualitatif yang didesain melalui penelitian tindakan kelas (class room action 
research). Penelitian ini dilaksanakan di kelas X MAN 1 Lamongan. Data penelitian adalah tindakan berupa 
respon tingkah laku guru dan siswa dalam interaksi pembelajaran menulis puisi di kelas. Sumber data penelitian 
ini adalah data guru dan siswa kelas X MAN 1 Lamongan dengan jumlah siswa 31 orang. Instrumen yang 
digunakan adalah pedoman observasi, pedoman wawancara, dan tes. Teknik analisis data penelitian ini adalah 
teknik deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perolehan nilai siswa dengan menggunakan strategi 
kooperatif tipe TPS mengalami peningkatan, yaitu nilai rata -rata siswa pada siklus pertama adalah 71,22 
meningkat pada siklus kedua menjadi 84,85. Indikator lain peningkatan tersebut dapat dicermati berdasarkan 
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hasil belajar dari siklus I dan ke siklus II yang mengalami perubahan, terutama pada perubahan sikap dan nilai 
siswa dalam hasil belajar. 
Kata Kunci:  Menulis Puisi, Think Pair Share, Tindakan, Peningkatan 
 
 

MENINGKATKAN AKTIVITAS, MOTIVASI, DAN HASIL BELAJAR SISWA DI 
MASA PANDEMI MELALUI MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF MENTIMETER 

PADA MATA PELAJARAN EKONOMI 

 
Suliswanto 

 

ABSTRACT 
This research was carried out starting from the concerns of researchers seeing the pandemic situation that had 
not yet been completed, resulting in the limitations of teachers and students in carrying out learning and a 
decrease in learning motivation so that they were less active in the online teaching and learning process because 
the media used in learning was less interactive and less effective. The research was conducted at MAN 1 
Lamongan which is located at Jalan Veteran No. 43 Lamongan, to be precise in class XI IPS 1, the subject of 
economics on the material of national income by using a website-based Mentimeter Learning Media to support 
online learning. This study has the goal of maximizing the activeness, motivation and learning outcomes of 
students by applying the Mentimeter interactive learning media as an alternative media in online learning. The 
study used a True Experiment Design design using two classes, namely class XI. IPS 1 and XI. IPS 3 which 
acts as the experimental class and the control class. Data collection techniques are interviews, observations, 
questionnaires, as well as pretest and posttest. Data processing using Excel and SPSS version 26 got the results 
of the Independent Sample T-Test motivation test of 0.281 > 0.05, proving that there was no difference between 
the experimental class and the control class. For activity with a value of 0.483 > 0.05. The significance value of 
0.0 < 0.5 Mann Whitney test proves that the post test scores of experimental and control class students have 
differences with the experimental class average score of 84.00 and the control class 76,50 
Keywords: Motivation, Activeness, Learning Result, Media, Learning, Mentimeter 
 

ABSTRAKSI 
Penelitian ini dilaksanakan berawal dari keprihatinan peneliti melihat situasi pandemi yang belum juga selesai 
sehingga mengakibatkan keterbatasan guru dan siswa dalam melaksanakan pembelajaran serta turunnya 
motivasi belajar hingga kurang aktif dalam proses belajar mengajar secara daring karena media yang digunakan 
dalam pembelajaran kurang interaktif dan kurang efektif. Penelitian dilakukan di MAN 1 Lamongan beralamatkan 
di Jalan Veteran No. 43 Lamongan, tepatnya pada kelas XI IPS 1 mata pelajaran ekonomi pada materi 
pendapatan nasional dengan menggunakan Media Pembelajaran Mentimeter berbasis website untuk 
menunjang pembelajaran daring. Tujuan penelitian ini adalah untuk memaksimalkan keaktifan, motivasi dan 
hasil belajar siswa peserta didik dengan menerapkan media pembelajaran interaktif Mentimeter sebagai media 
alternatif dalam pembelajaran daring. Penelitian menggunakan desain True Experiment Design dengan 
menggunakan dua kelas yaitu kelas XI. IPS 1 dan XI. IPS 3 yang berperan sebagai kelas eksperimen serta 
kelas kontrol. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, pengamatan, kuesioner, serta pretest maupun 
post test. Pengolahan data menggunakan bantuan Excel dan SPSS versi 26 mendapatkan hasil uji Independent 
Sample T-Test motivasi sebesar 0,281 > 0,05 membuktikan bahwa tidak terdapat perbedaan antara kelas 
eksperimen dan kelas kontrol. Untuk  keaktifan dengan nilai 0,483 > 0,05. Nilai signifikansi 0,0 < 0,5 pengujian 
Mann Whitney membuktikan bahwa nilai post test siswa kelas eksperimen dan kontrol memiliki perbedaan 
dengan nilai rata-rata kelas eksperimen 84,00 dan kelas kontrol 76,50.  
Kata kunci : Motivasi, Hasil Belajar, Media, Pembelajaran, Mentimeter 
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ABSTRACT 

This paper aims to present traces of philosophical Sufism in the 

archipelago which were studied through manuscripts that had 

been found on the island of Bangka Belitung. This paper is based 

on manuscript research that was studied using philological 

methods with a Sufism scientific approach. One of the most 

controversial philosophical Sufism discourses is the concept of 

Nur Muhammad. Among the figures who allegedly had an 

important role in the emergence of the concept, Abu Mansur al-

Hallaj, finally had to be sentenced to death by qadhis who 

disagreed with him. However, this concept has received a lot of 

attention from the Sufis who came later, not to mention the Sufis 

who came to the archipelago. Among the interests of the concept 

of Nur Muhammad is to be able to explain how a person's 

knowledge of himself will be the entrance to his knowledge of God. 

The book on Sufism that was found shows that philosophical 

Sufism with the concept of Nur Muhammad is very real and 

growing in Indonesia. 

Keywords:  Nur Muhammad, al-haqiqah Muhammadiyah, self-

introduction 

 

ABSTRAKSI 

Tulisan ini bertujuan untuk mengemukakan jejak tasawuf falsafi 

di Nusantara yang dikaji melalui naskah yang pernah ditemukan 

di Pulau Bangka Belitung. Tulisan ini berbasis pada penelitian 

naskah yang dikaji dengan metode filologi dengan pendekatan 

keilman tasawuf.  Salah satu wacana tasawuf falsafi yang sangat 

kontoversial adalah konsep  Nur Muhammad. Di antara tokoh 

yang  disinyalir memiliki peran penting dalam kemunculan konsep 

tersebut,  Abu Manshur al-Hallaj, akhirnya harus dihukum mati 

oleh para qadhi yang berseberangan paham dengannya. Namun 

demikian, konsep itu banyak mendapatkan perhatian dari sufi 

yang datang belakangan, tidak terkecuali sufi yang datang ke 

Nusantara. Di antara kepentingan konsep Nur Muhammad adalah 

untuk dapat menjelaskan bagaimana pengenalan seseorang 

terhadap dirinya sendiri akan menjadi pintu masuk pengenalan 

terhadap Tuhannya. Kitab tentang tasawuf yang ditemukan ini, 

mailto:abdulmainbdk@gmail.com
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PENDAHULUAN
Salah satu bidang kajian keislaman 

yang senantiasa menarik dan unik untuk 
dikaji adalah bidang tasawuf. Ada 
beberapa hal yang membuat kajian bidang 
ini menarik. Pertama, persoalan yang 
dikaji adalah terkait dengan persoalan 
spiritualitas yang menjadi inti dari 
keberagamaan seseorang; kedua, ada 
beberapa pemikiran dan istilah-istilah 
yang unik yang susah dicerna oleh 
kalangan umum sehingga tidak jarang 
tokohnya sering diberi cap negatif, dan 
bahkan pada penghukuman mati atas 
nama pelanggaran terhadap ajaran-ajaran 
syariat yang ketat; ketiga,  adanya 
beberapa tuduhan yang menyatakan 
ajaran ini bukanlah ajaran Islam murni, 
tetapi diintrodusir dari paham-paham 
agama dan keyakinan lainnya. Karena itu, 
wajar kalau tasawuf sendiri bagi para 
pengamalnya dianggap sebagai ajaran 
yang tertinggi dalam keberagamaan 
seseorang, tetapi bagi para pencacinya 
dianggap sebagai ajaran yang paling 
banyak mengandung bid'ah dan khurafat. 

Terlepas dari kontroversi tersebut, 
yang jelas harus diakui bahwa tasawuf 
merupakan salah satu khazanah 
pemikiran Islam yang sudah melahirkan 
banyak tokoh dan pemikiran dalam setiap 
kurun waktu dengan konsep-konsep yang 
beragam, walaupun intinya adalah 
pendekatan diri pada Allah Swt. 

Bila ditelusuri dari literatur tasawuf, 
kontroversi tasawuf mulai menguat ketika 
muncul aliran tasawuf falsafi yang 

                                                           
1Annimarie Schimmel, Dimensi Mistik dalam Islam 
terjemahan dari Mistical Dininsion of Islam oleh Sapardi 
Djoko Damono dkk. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), H. 82  

memunculkan ungkapan-ungkapan aneh 
yang dianggap bertentangan dengan 
keyakinan main stream, misalnya 
ungkapan yang diucapkan oleh Abu 
Mansur al-Hallaj tentang ana al-Haq. 
Dalam sebuah riwayat dinyatakan bahwa 
pada suatu waktu al-Hallaj mengetuk 
pintu al- Junayd, kemudian sang guru 
bertanya: 'Siapa itu?" al-Hallaj menjawab, 
"anal al-Haq".1 Tasawuf seperti itulah 
yang akhirnya juga dikenal dengan 
tasawuf wujudiyah dan dikembangkan 
oleh sufi-sufi lainnya.  

Transmisi tasawuf filosofis di 
Indonesia berkembang sangat pesat pada 
masa-masa Islam awal, terutama di Aceh. 
Ajaran wujudiyah Hamzah Fanshuri dan 
Syamsuddin al-Sumatrani menjadi bukti 
yang jelas akan berkembangnya tasawuf 
filosofis tersebut. Tetapi setelah al-Raniri 
datang, ia memberangus ajaran 
wujudiyah tersebut dengan melakukan 
penghukuman bagi para pengamalnya 
dan pembakaran buku-buku literatur 
yang menjadi rujukannya.  

Konflik tersebut mereda dengan 
munculnya sufi-sufi yang mampu 
mengakomudasi tasawuf dan syariah 
yang akhirnya dikenal dengan sufi neo 
sufisme, di antara mereka adalah 
Abdurrauf al-Singkili. Para sufi neo 
sufisme bukan berarti menghilangkan 
ajaran wujudiyah, tetapi memberikan 
proporsi pembelajaran sesuai dengan 
tingkatan murid yang telah menjalaninya. 
Karena itu, sangat wajar kalau ajaran 

menunjukkan bahwa tasawuf falsafi dengan konsep Nur 

Muhammad sangat nyata dan berkembang di Indonesia. 

Kata kunci:   Nur Muhammad, al-haqiqah Muhammadiyah, 

Pengenalan diri 
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tentang insan kamil juga masih 
tersebarkan, sebab dalam kitab-kitab al-
Singkili juga banyak yang membahas 
persoalan tersebut. Ajaran-ajaran tersebut 
juga diikuti oleh beberapa sufi setelahnya, 
termasuk juga dalam kitab yang ditemui 
di kepulauan Bangka Belitung yang juga 
membahas tentang Nur Muhammad dan 
penting mengenali diri untuk mengenal 
Tuhannya. 

 
SEKILAS TENTANG NASKAH 

Naskah pertama adalah naskah yang 
berukuran kecil yakni panjang 17 Cm dan 
lebar 10,5. Naskah tersebut ditulis dalam 
bahasa Arab Melayu. Naskah ini ditulis di 
atas kertas tipis tetapi tidak ditemukan 
cap kertas (watermark). 

Naskah pertama ini berisi uraian 
lengkap, bahkan masih lengkap dengan 
sampulnya. Naskah tersebut ditulis di atas 
kertas yang terdapat garis tebal (chain 
lines) yang berjumlah 1 baris dan garis 
tipis (laid lines) garis-garis kecil. Naskah 
tersebut terdiri dari 14 halaman dengan 
jumlah baris pada halaman 1 dan 2 18 
buah, tetapi pada halaman 1 ditambah 
dengan tulisan bismillah di bagian tengah 
atas. Sedangkan pada halaman 3 sampai 
13 terdiri dari 18 baris dan pada halanagn 
terakhir, yakni 14   hanya berjumlah 10 
baris.  

Pada setiap halaman tertera halaman 
dengan menggunakan nomor Arab. 
Nomor tersebut diperkirakan tidak ditulis 
oleh penulis atau penyalin naskah, sebab 
ditulis dengan menggunakan pencil, 
sementara tulisan naskah menggunakan 
tinta hitam. Pada naskah tersebut, ditemui 
adanya alihan (catchword). Sayangnya, 
tidak sebagaimana naskah-naskah klasik 
yang lain, pada naskah ini tidak 
ditemukan kolofon, sehingga susah untuk 
mengetahui judul kitab, penulis dan tahun 
penulisan.  

Bila dilihat dari isinya, naskah ini 
dibagi menjadi dua bagian yakni bagian 
pertama membahas tentang Nur 

Muhammad dan bagian kedua tentang 
metode pengenalan diri. Di antara dua 
bagian tersebut ada bagian tanbih yakni 
dari 8 dan 9.  

Di dalam naskah tersebut selain 
memuat ayat al-Qura'an, hadits nabi, juga 
kata-kata dari para sahabat dan ulama. Di 
antara sahabat yang disebut adalah Abu 
Bakar, Ali bin Abi Thalib, dan Abdullah 
Ibnu Abbas. Selain itu juga para sufi yakni 
Syekh Abdullah al-Sayarani dan 
Abdurrauf al-Sinkili. Sedangkan kitab 
yang disebutkan di dalamnya adalah kitab 
Durrun al-Nafis karya Syekh Nafis al-
Banjari. 

Sedangkan naskah kedua adalah 
naskah dengan ukuran lebih besar, yakni 
panjang 21 cm dan lebar 17 cm . Naskah 
kedua ini ditulis di atas kertas dengan 
posisi garis dari atas ke bawah. Ada 
jumlah 20 garis kecil dengan warna biru. 
Pada naskah kedua juga tidak didapati 
cap kertas (watermark) sehingga agak 
sulit untuk menentukan kertas dari mana 
yang digunakan.  

Tidak sebagaimana naskah yang 
berisi uraian lengkap, naskah kedua ini 
relatif tidak lengkap yakni hanya terdiri 
dari 10 halaman dengan jumlah baris pada 
tiap-tiap halaman sebanyak 8 baris. Sama 
dengan naskah pertama, naskah ini juga 
ditulis dengan huruf naskhi dan 
menggunakan bahasa Arab Melayu. 
Tidak sebagaimana naskah pertama yang 
masih utuh, naskah kedua sudah ada 
bagian-bagian yang hilang sehingga tidak 
utuh lagi.  

Dalam kajian naskah ini, penulis 
menggunakan naskah pertama dengan 
pertimbangan naskahnya lengkap, 
terawat dan tulisannya jelas untuk dibaca. 
Dalam naskah tersebut pembahasannya 
dikelompokkan menjadi 2 bagian. Bagian 
pertama berisi tentang keterangan tentang 
Nur Muhammad dan bagian kedua berisi 
tentang cara-cara mengenal diri. Di antara 
kedua pembahasan tersebut adalah pasal 
terkait dengan tanbih (peringatan) yaitu 
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peringatan akan kehati-hatian dalam 
mempelajari ilmu tasawuf dan keharus 
mempelajarinya dari ahlinya. 

 
POKOK-POKOK PEMIKIRAN DALAM 
NASKAH 
1. Nur Muhammad dan Penciptaan 

Awal  
Sebelum penulis menguraikan 

tentang Nur Muhammad secara lebih 
mendalam, termasuk juga kontroversi 
yang mengikutinya, ada baiknya penulis 
menguraikan tentang istilah Nur 
Muhammad terlebih dahulu, baik secara 
bahasa (etimologi) maupun istilah 
(terminologi). Hal ini diperlukan untuk 
menghindari pemahaman yang 
bermacam-macam terkait dengan konsep 
tersebut. 

Istilah Nur Muhammad terdiri dari 
dua kata nur dan Muhammad. Nur 
diartikan dengan al-dhiya' (cahaya) yang 
merupakan lawan dari kegelapan 
(dzulumat).2  Al-Ragib al-Asfahani 
menyatakan bahwa nur adalah sinar yang 
terpancar yang dapat membantu 
penglihatan. Nur terbagi ke dalam dua 
macam, yakni nur duniawi dan nur 
ukhrawi. Nur ada yang bersifat rasional 
yang merupakan pancaran dari hal-hal 
yang berifat ketuhanan seperti cahaya 
akal dan cahaya al-Qur'an dan ada juga 
yang dirasakan oleh penglihatan seperti 
cahaya benda-benda yang bersinar seperti 
matahari, bulan dan benda-benda bersinar 
lainnya.3  Sedangkan Muhammad adalah 
Nabi Muhammad Saw.  Jadi Nur 
Muhammad adalah cahaya yang 
disandarkan kepada nabi Muhammad 
yang memiliki banyak keutamaan baik 
dari sisi jasadnya maupun ruhnya. 

Istilah Nur Muhammad tidak 
didapati di dalam al-Qur'an, yang ada 

                                                           
2 Ibnu Mandzur, Lisan al-Arab (Mesir: al-Dar al-Mishriyyah li 
al-Ta'lif wa al-Tijjariyah, t.th), j.VII, h. 99. 
3 Al-Raghib al-Ashfahani, Mufradat Al-Fadz al-Qur'an 
(Damaskus: Dar al-Qalam, 1992), h. 827. 
4 Secara bahasa hulul berarti menempati, sedangkan menurut 
istilah yakni Tuhan mengambil tempat dalam tubuh manusia 

adalah konsep tentang Allah sebagai nur 
langit dan bumi (al-Nur: 35) dan dari 
konsep itulah Nur Muhammad muncul. 
Hal ini dapat dilihat dari pendapat para 
sufi di antaranya Ibnu Arabi yang 
menafsirkan "matasalu nurihi" dengan 
Nur Muhammad. Hal senada juga 
dipahami oleh al-Tustari. 

Persoalan Nur Muhammad pada 
dasarnya sudah dibicarakan oleh para sufi 
awal. Di antara yang dianggap sebagai 
konseptor awal tentang Nur Muhammad 
adalah Abu Manshur al-Hallaj dengan 
menggunakan istilah al-Haqiqah al-
Muhammadiyah. Konsep tersebut 
merupakan turunan lebih lanjut dari 
konsep al-Hulul4 yang akhirnya menjadi 
konsep yang sangat kontroversial dalam 
sejarah tasawuf, sehingga akhirnya 
menyebabkan al-Hallaj sendiri dihukum 
oleh pada ulama yang ada pada waktu itu. 

Dalam penjelasannya tentang Nur 
Muhammad, al-Hallaj menyatakan bahwa 
Nabi Muhammad Saw, menurut al-Hallaj, 
mempunyai dua haqiqat yaitu haqiqah 
qadimah dan haditsah. Haqiqah qadimah 
inilah yang merupakan cikal bakal dari 
seluruh penciptaan ini yang memang 
telah ada sejak azali. Karenanya dalam 
konsep ini sebenarnya alam ini tidak 
diciptakann dari tiada (creatio ex nihilo), 
sebab Nur Muhammad sendiri itu bersifat 
azali. Sedangkan yang bersifat haditsah 
adalah ekstensinya sebagai Muhammad 
ibn Abdullah yang menjadi nabi dan rasul 
terakhir. Haqiqat ini terbatas oleh ruang 
dan waktu, meskipun kemunculannya 
juga berasal dari nur azali al-qadim.5 

Salah satu ungkapannya dalam kitab 
al-Tawasim, sebagaimana dikutip 
Annimarie Schimmel: 

Semua cahaya para rasul bermula dari 
cahayanya. Ialah yang mendahului 

tertentu, yang telah lenyap sifat kemanusiaannya melalui 
fana. 
5 Sahabuddin, Nur Muhammad Pintu Menuju Allah (Jakarta: 
Logos, 2002), h. 38. 
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semua, namanya tercatat di kitab 
Nasib; ia dikenal sebelum segala 
segala benda, segala makhluk dan 
akan bertahan sesudah akhir 
segalanya. Dengan bimbingannyalah 
semua mata melihat…Segala 
pengetahuan hanyalah setetes, segala 
kearifan hanya secawuk, dari aliran 
airnya, sluruh waktu hanya sejam dari 
kehidupannya..6 
Pemahaman nur Muhammad seperti 

itu juga dijelaskan oleh Ibnu Arabi. 
Menurutnya Nur Muhammad merupakan 
wadah tajalli tuhan yang paripurna dan 
merupakan makhluk yang paling pertama 
diciptakan oleh Tuhan. Ia telah diciptakan 
jauh sebelum penciptaan Adam as. Nur 
Muhammad inilah yang disebutnya 
dengan akal pertama (al-aql al-awwal) 
atau pena tertinggi (al-qalam al-A'la) yang 
menjadi sebab penciptaan alam semesta. 
Dalam penjelasan ibnu Arabi, akal 
pertama merupakan lambang pertama 
dari pengetahuan Tuhan yang tak terbatas 
lagi azali, yang bertajalli pada hakekat 
Nur Muhammad. Sedangkan pena 
melambangkan alat tulis Tuhanyang 
melukiskan pengetahuan tersebut. Di 
dalam pena terdapat tinta yang 
melambangkan ruh yang masih berwujud 
potensialitas.7 

Di dalam naskah tentang Nur 
Muhammad ini penulisnya juga 
menjelaskan Nur Muhammad sebagai 
makhluk yang paling awal diciptakan 
Allah. Dalam hal ini ia  mengutip hadis 
Nabi yang diriwayatkan oleh  Ibnu Abbas:  

"Inna Allah khalaqa qablal asyayai 
nura nabiyyika artinya bahwasanya 
Allah taala menjadikan ini dahulu 
daripada segala sesuatu itu akan nur 
nabimu, maka nyatalah ruh nabi kita 
Muhammad SAW yaitu dijadikan 
dahulu daripada segala sesuatu dan 

                                                           
6 Annimarie Schimmel, Dimensi Mistik dalam Islam, h. 87. 
7 Yunasril Ali, Manusia Citra Ilahi Pengembangan Konsep 
Insan Kamil Ibn Arabi oleh al-Jili (Jakarta: Paramadina, 1997), 
h. 56. 

lagi dijadikan Allah Taala daripada 
nur dzatnya yakni jadi daripada 
ilmunya dan qudratnya yang maha 
tinggi."8 
Pernyataan di atas dapat dipahami 

bahwa Allah menjadikan Nur 
Muhammad sebagai penciptaan paling 
awal dan menjadi cikal bakal bagi 
penciptaan seluruh yang di langit dan di 
bumi ini. Pernyataan yang lebih tegas 
dinyatakan oleh penulis dengan mengutip 
pendapat Syekh Abdul Wahhab al-
Sya'rani: 

"Inna Allah khalaqa ruhannabiyyi 
Muhammadin min dzatihi wa khalaqa 
ruhal Alami min nuri Muhammadin 
Shalla Allah alaihi wa sallam  Artinya 
bahwasanya Allah Taala menjadikan 
ruh nabi SAW itu daripada dzatnya 
dan menjadikan sekalian alam ini 
daripada Nur Muhammad Saw."9 
Pertanyaan yang muncul kemudian 

adalah kalau memang nabi Muhammad 
adalah sebagai sumber dari alam ini, lalu 
bagaimana dengan nabi Adam yang 
dianggap sebagai nenek moyang manusia 
dan merupakan manusia yang paling 
awal diciptakan Allah Swt. Dalam 
menjelaskan persoalan tersebut, penulis 
naskah mengutip hadis nabi yang 
menyatakan:  Wa ana abual- arwâhi wa 
Adamu abu al-basyari artinya Aku bapak 
oleh segala ruh dan Nabi Adam itu bapak 
oleh segala batang tubuh.10  

Memang, di dalam al-Qur'an Nabi 
Adam dijelaskan diciptakan dari tanah 
Khalaqal Insâna min Thînin artinya Allah 
telah menjadikan manusia dari tanah. 
Tetapi bila dirunut asal kejadiannya, 
menurut penulis naskah, tanah diciptakan 
dari air,air dicipatakan dari angin dan 
angin diciptakan dari nur Muhammad. 
Dengan demikian, sebenarnnya tubuh 

8 Naskah h. 1. 
9 Naskah h. 2. 
10 Naskah, h. 2 
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manusia juga diciptakan dari Nur 
Muhammad.  

Pembicaraan tentang Nur 
Muhammad, sebenarnya memang 
menjadi topik penting bagi para sufi yang 
menganut pendapat wujudiyah, terutama 
bagi para sufi Aceh para masa Awal. 
Abdurrauf Singkel di antaranya juga 
membahas tentang konsep Nur 
Muhammad. Pandangan al-Singkili di 
dasarkan pada hadis Nabi Muhammad 
Saw ketika ditanya oleh Jabir. Nabi 
menyatakan: 

Wahai Jabir, sesungguhnya sebelum 
menciptakan segala sesuatu, Allah 
menciptakan cahaya Nabimu dari cahaya-
Nya, lalu Dia menjadikan cahaya tersebut 
berputar-putar dengan kuasa dan 
kehendak-Nya, dan pada saat itu belum 
ada lauh (lembaran), pena, surga, neraka, 
malaikat, langit, bumi, matahari, bulan, jin 
dan manusia. Maka tatkala Allah taala 
hendak menciptakan makhluknya yang 
lain, Dia membagi cahaya tersebut 
menjadi empat bagian. Dari bagian 
pertama Dia menciptakan pena, dari 
bagian kedua, lauh, dan dari bagian ketiga 
arsy (singgasana Allah). Kemudian bagia 
keempat dibaginya menjadi empat 
bagian. Dari bagian pertama Dia 
menciptakan hamatatul arsy (para 
penyangga singgasana), dari bagian 
kedua, kursi dan dari bagain ketiga, 
seluruh malaikat. Kemudian bagaian 
keempat dibagi lagi menjadi empat 
bagian. Dari bagian pertama Dia 
menciptakan langit, dari bagaian kedua 
bumi, serta bagian ketiga surga dan 
neraka. Kemudian bagian keempatnya 
dibagi lagi menjadi empat bagian. Dari 
bagian pertama menciptakan cahaya 
penglihatan orang mukmin, dari bagian 
kedua cahaya hati mereka, yaitu makrifat 

                                                           
11 Oman Fathurrahman, Tanbih al-Masyi Menyoal Wahdatul 
Wujud Kasus Abdurrauf Singkel di Aceh Abda 17 (bandung: 
Mizan, 1999), h. 65.  
12Hadis tersebut memang tidak didapati dalam kitab-kitab 
hadis terkenal seperti kutub al-sittah, karenanya ada yang 

kepada Allah, dan dari bagian ketiga 
cahaya kemanusiaan yaitu cahaya tauhid 
la ilaha illah Allah muhammadun 
rasulullah.11 

Kutipan di atas memberikan 
penegasan bagaimana Nur Muhammad 
menjadi materi awal yang akhirnya 
tercipta seluruh makhluk Allah Swt. Jadi 
Nur Muhammad adalah akal pertama 
dalam konsep filsafat emanasi yang 
akhirnya memancar darinya seluruh 
makhluk. 

 
2. Pengenalan Diri dan Metodenya 

Rujukan tentang pentingnya 
mengenal diri di antaranya disebutkan 
Allah dalam al-Qur'an surat al-Dzariyat: 
21: "Dan di dalam dirimu, apakah kalian 
tidak memperhatikan". Sedangkan dalam 
hadis Nabi adalah "man arafa nafsahu 
faqad arafa rabbahu"12  (Barang siapa yang 
mengenal dirinya, maka pasti mengenal 
Tuhannya) 

Pemahaman hadis tersebut, bisa 
dilakukan dengan pengenalan terhadap 
awa kejadian manusia, sebagimana telah 
diuraikan sebelumnya. Dalam ungkapan 
yang berbeda penulis naskah 
menyatakan: 

Yang sebenar-benar diri itu nyawa, 
dan sebenar-benar nyawa itu nur 
muhammad dan sebenar-benar nur 
muhammad itu sifat dan sebenar-
benar sifat itu dzat hayat bukan dzat 
hayyun tetapi kata setengah ulama 
bermula yang sebenar-benar diri itu 
ruh ilahi tatkala ia masuk pada bagi 
sekalian tubuh nyawa namanya, dan 
tatkala ia keluar masuk nafas 
namanya, dan tatkala ia berkehendak 
pada sesuatu hati namanya, dan 
tatkala ia cenderung akan sesuatu 
nafsu namanya dan tatkala ia dapat 

menganggap ungkapan itu bukan hadis, tetapi hanya atsar. 
Hanya saja dalam keyakinan sufi itu adalah hadis Nabi 
Muhammad saw.  
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memilih akan sesuatu ikhtiar 
namanya dan tatkala ia patuh akan 
sesuatu itu arif namanya, dan tatkala 
ia percaya akan sesuatu iman 
namanya dan tatkala ia mengesakan 
sesuatu tauhid namanya dan tatkala ia 
dapat memperbuat akan sesuatu akal 
namanya dan pohon akal itu ilmu dan 
ilmu itulah yang sebenar-benar diri 
dan kepada ilmu itulah dhahir 
Tuhan.13 
Menurut penulis naskah pengenalan 

pada diri, pada dasarnya bisa dilakukan 
antara lain dengan melakukan hal-hak 
berikut:   

Pertama, mengenal asal kejadian diri 
seperti yang tersebut dahulu itu, 
maksudnya pengenalan terhadap Nur 
Muhammad yang merupakan cikal bakal 
penciptaan alam dengan segala isinya. 

Kedua, mematikan diri sebelum mati. 
Pengertian mati sebelum mati adalah 
adanya keyakinan bahwa pada dasarnya 
manusia tidaklah mempunyai daya dan 
upaya apapun kecualai daya dan upaya 
yang diberikan oleh Allah Swt. Hal ini 
senada dengan ungkapan la haula wala 
quwwata illa billahi al-aliyyi al-azhimi. 
Dalam penjelasannya, penulis naskah 
menyatakan  perlunya mengiktikadkan 
"la qadirun wala muridun wa alimun wala 
hayyun wa la samiun wala bashirun wala 
mutakallimun fil haqiqati illa Allah" 
artinya tiada yang kuasa dan tiada yang 
berkehendak dan tiada yang tahu dan 
tiada yang hidup dan tiada yang 
mendengar dan tiada yang melihat dan 
tiada yang berkata-kata pada hakekatnya 
melainkan Allah ta'ala jua.  

 Secara lebih jelas, penulis naskah juga 
menjelaskan dengan ungkapannya yang 
menunjukkan akan hakekat Allah pada 
diri manusia, sehingga manusia memang 
harus mampu mematikan dirinya 
sebelum mati secara hakiki: 

                                                           
13Naskah, h. 4.  

Jismul insani wa nafasuhu waqalbuhu 
wa ruhuhu wa samuhu wa basharuhu 
wa lisanuhu wa yaduhu wa rijluhu wa 
kullu dzalika adzhartu lahu bi nafsihi 
linafsi la huwa illah ana wa la ana 
ghairuhu artinya bermula tubuh 
manusia itu nafas dan hatinya dan 
nyawanya dan pendengarannya dan 
penglihatannya dan lidahnya dan 
tangannya dan kakinya sekalian itu 
boleh dikatakan bagi-bagi dengan diri 
bagi diriku tiada insan itu lain dari 
pada Aku dan tiada aku lain 
daripada-Nya.14  
Pada hakekatnya pengenalan akan 

keesaan Allah dapat dilakukan dengan 
tiga perkara, yaitu: Pertama, musyahadah 
akan keesaan Dzat Allah Taala, kedua 
muraqabah artinya mengenali dan 
menetapkan keesaan Allah Taala, ketiga 
muhadharah artinya hadir selama-
lamanya di dalam hati mengesakan Allah 
taala siang dan malam di dalam duduk 
dan berdiri dan di dalam jaga dan tidur 
semata-mata di dalam ingat akan 
wahdaniyat Allah Taala. 

Dalam rangka melakukan 
muhadharah seorang salik bisa 
melaksanakan beberapa hal yang 
dianjurkan dalam syariat, yakni mandi 
bersuci diri lata  yang dhahir dan 
memakai kain yang putih dan 
sembahyang sunnah thaat, dua rakaat 
dengan niat ushalli sunnatat tha'ati 
rak'ataini lillahi taala, sengaja aku 
sembahyang sunnah taat dua rakaat 
karena Allah Taala, kemudian daripada 
sembahyang taubat daripada dosa dan 
menghadap kiblat dan duduk bersila serta 
malu dan ta'zhim kepada Allah taala dan 
memohonkan hajatnya kepada Allah 
Taala serta ikhlas akan mendapatkan 
ma'rifat yang sempurna kepada Allah 
Taala, kemudian hadirkan yang tiga itu, 
mengatakan kalimat  la ilaha hadirkan 
maknanya tiada ada wujudku dan wujud 

14 Naskah, h. 7. 
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sekalian alam, illa Allahu, maknanya  
melainkan dzat Allah Taala yang maujud 
hakiki demikianlah dikerjakan berulang-
ulang hingga apabila sudah  mesra 
adanya. 

Apabila ajaran-ajaran syariat tersebut 
dilakukan, maka seorang salik akan 
sampai kepada ma'rifatullah. 
Ma'rifatullah ini akan dirasakannya dalam 
dua tahap. Pertama qurban nawafil 
artinya hampir bertambah-tambahnya itu 
fana hamba daripada sifat basyariayah 
kepada sifat Allah Taala, kemudian 
qurbul faraidh artinya memperingah 
fardhukan yaitu karam hamba di dalam 
wahdaiyah Allah Taala, maka tiada dia 
mengetahui akan wujud diri dan wujud 
kainat hanya semata-mata fana pada 
wujud Allah sehingga daripada 
fana'nyapun fanaklah ia, maka ketika itu 
lemahlah ia dan heran sebab dengan sebab 
memandang keelokan wujud Allah Taala. 

 
URGENSI GURU DALAM 
MEMPELAJARI TASAWUF 

Sebagaimana diketahui bahwa ilmu 
tasawuf adalah berkaitan dengan 
persoalan ruhani dan persoalan ruhani 
terkait dengan sesuatu yang ghaib. Selain 
itu, dalam ilmu tasawuf dan dalam ajaran-
ajaran para guru sufi juga banyak 
ungkapan-ungkapan yang "aneh" yang 
terkadang bertentangan dengan 
pemahaman umum. Karena itu, menurut 
penulis naskah seorang yang mempelajari 
tasawuf harus belajar dari guru yang 
benar-benar diyakini dapat 
membimbingnya. 

Menurutnya lebih lanjut, ungkapan-
ungkapan sufi yang terlihat aneh dan 
mungkin dalam hal tertentu dianggap 
menimpang, pada dasarnya ia banyak 
melakukan takwil,15 karenanya tidak bisa 
dipahami secara lahirnya saja. Orang-
orang yang menuduh para sufi sebagai 
orang orang yang berpemikiran dan 

                                                           
15 Naskah, h. 8. 

berperilaku menyimpang dari ajaran 
islam, itu hanyalah akibat dari 
ketidaktahuan mereka dalam menangkap 
dan memahami ungkapan sufi tersebut. 
Di sinilah tampak urgensi seorang guru. 

Sebenarnya ungkapan tentang 
urgensi guru juga sudah dinyatakan oleh 
sufi-sufi terdahulu. Al-Junayd 
menyatakan bahwa seseorang yang 
belajar tasawuf tanpa guru, maka gurunya 
adalah syetan. Di antara syarat-syarat 
guru yang harus diperhatikan dalam 
belajar tasawuf adalah: 
1) Menganut akidah ahl al-sunah wa al-

jama’ah serta menjauhkan diri dari 
perbuatan bid’ah dan khurafat. 

2) Mengetahui al-Qur’an dan al-sunnah 
dan menjalankan keduanya, atau 
menetahui berbagai hukum dan 
permasalahan yang dibutuhkan oleh 
seorang muslim dalam urusan agama 
dan dunia. 

3) Kontinuitas dalam melakukan 
perbuatan-perbuatan fardu, penuh 
perhatian terhadap shalat sunnah, 
serta bersunguh-sungguh dalam 
membaca al-Qur’an, berdzikir, dan 
membaca doa-doa sunnah. 

4) Sangat mengetahui secara detail 
cabang-cabang akhlak zhahir dan 
batin, serta berpengalaman dalam 
berbagai  problem tipu daya nafsu dan 
setan. 

5) Menjauhi perbuatan-perbuatan yang 
diharamkan oleh Allah dari 
perbuatan-perbuatan mungkar, 
bahkan perbuatan-perbuatan yang 
dimakruhkan sekalipun. Juga 
menjauhi berbagai fenomena 
kesenangan dan kemewahan. 

6) Menghindarkan diri dari kemewahan 
dunia dan tidak tamak terhadap harta 
manusia dan para pengikut, bahkan 
dari sakunya sendiri ia berinfak bagi 
para pengkut dan manusia lainnya 



 

835 

Jurnal Pendidikan dan Humaniora, Vol. 5 No. 2, Juli – Desember 2021 

sesuai dengan kesanggupan dan 
kedermawanan hatinya. 

7) Dermawan, lapang dada serta berhati 
kaya. 

8) Telah bergaul dengan mursyid 
rabbabi dalam masa paling sebentar 
enam bulan, serta menampakkan 
dependensinya kepada sang mursyid 
tersebut dalam urusan agama. 

9) Mempunyai ketergantungan kepada 
mayoritas ulama rabbani, kepada para 
syekh sufi dan kepada orang-orang 
saleh. 

10) Melalui interaksi dan pendidikan 
sang mursyid tampaklah pengaruh 
yang kuat pada diri sang murid 
sehingga ahwal-nya (kondisi 
kejiwaannya) sedikit demi sedikit 
menjadi baik. 

11) Tidak menjadikan mantra dan azimat 
sebagai mata pencaharian, serta 
menjauhi perbuatan-perbuatan sihir, 
azimat-azimat syirik yang di 
dalamnya terdapat lafazh-lafazh 
syirik. 

12) Tidak memoles urusan agama, berada 
di jalan Allah, tak takut dari celaan 
sang pencela, tidak diam diri dalam 
menegakkan hak, berupaya 
menasehati manusia untuk beramal 
dengan mengunakan al-Qur’an dan 
al-sunah, menegakkan amar ma’ruf 
dan nahi mungkar, serta tidak 
membohongkan ilmu ghaib. 

13) Sesuai dengan kesanggupannya, 
berupaya meninggikan kalimah 
Allah, kemenangan Islam, serta 
mengajak pengikut-pengikutnya 
untuk menegakkan agama Allah 
sesuai dengan kemampuan masing-
masing. 16 
Persyaratan guru tersebut, pada 

dasarnya supaya guru-guru yang 
dijadikan pembimbing betul-betul guru 
yang terpercaya dan benar-benar 

                                                           
16Sayyid Nur bin Sayyid Ali, Tasawuf Syar’I Kritik atas Kritik 
(Jakarta: Hikmah, 2003), h. 168-170.  

mengerti tentang ilmu tasawuf, bukan 
guru-guru palsu yang hanya mengaku-
ngaku alim dalam bidang tasawuf.  
 
PENUTUP 

Demikianlah paparan naskah klasik 
tentang tasawuf dari Kepulauan Bangka 
Belitung. Nasah tersebut merupakah 
khazanah pengetahuan yang merupakan 
warisan para ulama terdahulu. Dari 
naskah tersebut setidaknya kita dapat 
mengetahui bahwa: 
1. Sebagaimana naskah yang 

berkembang di dataran Sumatera dari 
Aceh sampai Palembang yang 
sebagian besar bernuansa sufistik, 
naskah yang berada di kepulauan 
Bangka Belitung juga berkaitan 
dengan tasawuf, khususnya tentang 
Nur Muhammad.  

2. Muatan tasawuf yang dimuat dalam 
naskah tersebut adalah lebih 
cennderung kepada tasawuf falsafi; 

3. Pendekatan diri pada Allah harus 
dilakukan dengan banyak 
melaksanakan perintah Allah dan 
berdzikir sebagaimana diajarkan oleh 
guru-guru yang memang ahli di 
bidang tersebut. 
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ABSTRACT 

This research was carried out with the aim of increasing the 

activities and learning outcomes of students in Class XII Social 

Sciences 3 Materials for Remote Sensing Image Interpretation. 

The subjects of this study were students of class XII Social 

Sciences 3 Even Semester MAN 1 Lamongan for the 2020/2021 

academic year through the Student Team Achievement Division 

(STAD) Learning Method. Data was collected using tests (ie pre-

test and post-test in each cycle) and direct observation of student 

activities. The test results in the form of 5 questions for cycle I and 

cycle II, all of them are valid. From this classroom action 

research, the results obtained in the form of an increase in student 

activity in the first cycle to the second cycle by 38.5%. The student 

learning outcomes as measured by student test scores in the first 

cycle continued in the second cycle increased by 75.6%. So from 

these results, it shows that there is an increase in activity and 

learning outcomes for class XII IPS-3 students on remote sensing 

image interpretation material after using the Student Team 

Achievement Division (STAD) Learning Method. 

Keywords: Activities, Remote Sensing, Student Team 

Achievement Division (STAD) 

 

ABSTRAKSI 

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar siswa kelas XII IPS 3 Materi Interpretasi 

citra penginderaan jauh. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas 

XII IPS 3 Semester Genap MAN 1 Lamongan Tahun Pelajaran 

2020/2021 melalui Metode Pembelajaran Student Team 

Achievement Division (STAD). Pengumpulan data dilakukan 

dengan menggunakan tes (yaitu pre tes dan post tes pada setiap 

siklus) dan observasi terhadap aktivitas siswa secara langsung. 

Hasil tes berupa 5 butir soal untuk siklus I dan siklus II, semuanya 

valid. Dari penelitian Tindakan kelas ini diperoleh hasil dalam 

bentuk peningkatan aktivitas siswa pada siklus I ke siklus II 

sebesar 38,5%. Adapun hasil belajar siswa yang diukur dari nilai 
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PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan usaha sadar 

dan terencana untuk mewujudkan 
suasana belajar dan proses pembelajaran 
agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk 
memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 
pengendalian diri, kepribadian, 
kecerdasan, akhlak mulia, serta 
keterampilan yang diperlukan dirinya, 
masyarakat, bangsa dan Negara. Untuk  
menghasilkan peserta didik yang 
Produktif, Kreatif, Inovatif, Afektif 
melalui penguatan Sikap, Keterampilan, 
dan Pengetahuan yang terintegrasi maka 
diperlukan profesionalisme guru dalam 
mengembangkan metode dan 
penggunaan media yang menarik 
sehingga memudahkan siswa dalam 
memahami setiap materi yang diajarkan. 

Materi interpretasi citra penginderaan 
jauh bukanlah hal yang mudah bagi 
semua peserta didik. Untuk 
menginterpretasi citra penginderaan jauh 
yang benar diperlukan adanya 
pemahaman dari karakateristik masing-
masing obyek, selanjutnya peserta didik 
melakukan deteksi, identifikasi dan 
analisa baru bisa mengenali obyek 
tersebut secara benar terkait rona, warna, 
teksur, obyek, bentuk, ukuran, pola, situs, 
asosiasi dan bayangan. Hal inilah yang 
membuat peserta didik banyak 
mengalami kesulitan dan hasil belajarnya 
tidak mencapai KKM yang telah 
ditentukan. 

Dari kondisi tersebut maka kami 
berusaha untuk dapat meningkatkan 
aktivitas dan hasil belajar siswa dalam 
menginterpretasi citra/foto udara dengan 
melaksanakan penelitian yang berjudul: 
Penerapan Metode Pembelajaran Student 
Team Achievement Division (STAD) 
untuk meningkatkan Aktivitas dan Hasil 
Belajar Siswa Kelas XII IPS 3 Semester 
Genap MAN 1 Lamongan pada Mata 
Pelajaran Geografi Materi Interpretasi 
citra penginderaan jauh Tahun Pelajaran 
2020/2021. 

 
METODE PENELITIAN 
1. Subyek, tempat, dan waktu 

Penelitian 
Pada Penelitian Tindakan Kelas ini 

menggunakan subyek seluruh siswa kelas 
XII IPS-3 Madrasah Aliyah Negeri 1 
Lamongan tahun pelajaran 2020/2021 
sejumlah 33 orang. Penelitian Tindakan 
Kelas ini dilaksanakan di Madrasah 
Aliyah Negeri 1 Lamongan, Jl. Veteran 
No. 43 Lamongan. Provinsi Jawa Timur. 
Penelitian Tindakan Kelas ini dilakukan 
selama 4 bulan, yaitu dimulai dari bulan 
Januari sampai dengan April tahun 2021 
semester genap tahun pelajaran 
2020/2021.  

 
2. Prosedur Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan 
adalah penelitian tindakan kelas (PTK) 
atau classroom action research, yaitu 
sebuah penelitian yang dilakukan oleh 

tes siswa pada siklus I dilanjutkan pada siklus II mengalami 

peningkatan sebesar 75,6%. Jadi dari hasil ini menunjukkan 

adanya peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas XII 

IPS-3 pada materi interpretasi citra Penginderaan jauh setelah 

menggunakan Metode Pembelajaran Student Team Achievement 

Division (STAD). 

Kata kunci:   Aktivitas, Penginderaan Jauh, Student Team 

Achievement Division (STAD) 
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guru di kelasnya sendiri. PTK 
dilaksanakan melalui empat tahap, yaitu; 
perencanaan tindakan (action plan), 
tindakan (action), pengamatan 
(observation), dan refleksi (reflection). 
Keempat rangkaian kegiatan dilakukan 
dalam siklus berulang yang merupakan 
ciri penelitian tindakan. Berikut gambar 
model penelitian Tindakan kelas:   

 

 
Gambar 3.1    Model penelitian Tindakan 

 
Adapun Penelitian Tindakan Kelas ini 

dilaksanakan dalam 2 siklus, dan setiap 
siklus ada 2 pertemuan, serta tiap 
pertemuan waktunya 2 X 45 menit dengan 
urutan sebagai berikut: 
a. Siklus I Pertemuan ke 1 
1) Perencanaan  

Tahapan ini berupa menyusun 
rancangan tindakan yang menjelaskan 
apa, mengapa, kapan, dimana, oleh siapa, 
dan bagaimana tindakan tersebut akan 
dilakukan. Pada PTK dimana peneliti dan 
guru adalah orang yang sama, maka 
dalam tahap menyusun rancangan ini, 
peneliti menyusun semua perencanaan 
dari awal hingga akhir penelitian.  

Adapun urutan kegiatan perencanaan 
penelitian adalah sebagai berikut:  

a) Menentukan materi pembelajaran 
b) Menyusun rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP)  
c) Mempersiapkan media 

pembelajaran berupa power 
point. 

d) Menyusun lembar kerja siswa 
(LKS) 

e) Menyusun lembar observasi/ 
pengamatan aktivitas siswa  

f) Mempersiapkan lembar soal tes  
hasil belajar 

2) Pelaksanaan Tindakan 
a) Pada awal pembelajaran peneliti 

memberikan apersepsi tentang 
materi pokok siklus I pertemuan 1 
yaitu Pengertian penginderaan 
jauh dan system penginderaan 
jauh. 

b) Peneliti memulai mengajar 
dengan menayangkan materi 
pembelajaran melalui LCD. 

c) Membagi kelas menjadi beberapa 
kelompok 

d) Mengorganisasikan  kelompok 
yang masing- masing terdiri dari 
4-5 siswa 

e) Membagikan Lembar Kerja 
kepada masing-masing 
kelompok, terkait system 
penginderaan jauh. 

f) Seluruh siswa melakukan diskusi 
kelompok untuk menyelesaikan 
soal pada lembar kerja yang 
dibagikan oleh guru. 

g) Setelah setiap kelompok telah 
selesai menjawab seluruh 
pertanyaan pada lembar kerja 
yang telah dibagikan. Selanjutnya 
guru menunjuk kelompok secara 
bergiliran untuk 
mempresentasikan hasil kerja 
kelompok. 

h) Peneliti bersama kelompok 
lainnya mengevaluasi jawaban. 
Pada saat yang sama peneliti 
memberi kesempatan kepada 
kelompok lain untuk berperan 
aktif dalam proses pembelajaran 
seperti memberi tanggapan dan 
lain-lain. 

i) Peneliti melakukan evaluasi 
terhadap perilaku belajar siswa 
dengan lembar observasi yang 
telah dipersiapkan sebelumnya. 
Siswa juga diberikan 3 soal postes 
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untuk mengukur keberhasilan 
siswa.  

j) Pada akhir pertemuan peneliti 
melakukan refleksi bersama 
observer tentang pelaksanaan 
pembelajaran. 

3) Pengamatan (Observasi )  
Kegiatan pengamatan ini dilakukan 

oleh guru bersama observer dalam hal ini 
kolaborator untuk mengetahui hal-hal apa 
saja yang dilakukan siswa selama 
pembelajaran berlangsung, diantaranya: 

a) Apakah diantara siswa masih 
terdapat ketidakpahaman dalam 
teknik pembelajaran yang 
diterapkan. Observer berperan 
mengumpulkan data berupa 
aktivitas siswa selama proses 
pembelajaran berlangsung pada 
lembar pengamatan/observasi.  

b) Observer juga menilai aktivitas 
guru dalam melaksanakan 
pembelajaran 

Hasil dari observasi ini akan 
diidentifikasi dan pengambilan 
interpretasi dalam tahap refleksi pada 
siklus berikutnya. 
4) Refleksi 

Refleksi ini dilakukan oleh guru dan 
kolaborator dengan cara sebagai berikut: 

a) Melakukan evaluasi tindakan 
yang dilakukan, meliputi; 
evaluasi pembelajaran, seperti 
efektivitas penerapan Metode 
Pembelajaran Student Team 
Achievement Division (STAD) 
dalam meningkatkan aktivitas 
dan hasil belajar siswa.  

b) Memperbaiki pelaksanaan 
tindakan sesuai hasil evaluasi, 
yang dituangkan pada rencana 
tindakan pada siklus berikutnya. 

c) Evaluasi tindakan I, meliputi; 
interpretasi hasil analisis data, 
ketercapaian indikator 
keberhasilan, pengambilan 
keputusan terhadap jawaban 
permasalahan, dan lain-lain. 

Refleksi dilakukan untuk merevisi 
perencanaan yang telah dilaksanakan 
pada fase Tindakan dan observasi dalam 
kelas. Sebelum revisi, dilakukan analisis, 
penafsiran, dan penyimpulan hasil 
penelitian. Hasil refleksi terhadap 
perencanaan yang telah dilaksanakan 
yang digunakan untuk memperbaiki 
kinerja guru pada siklus berikutnya. 

 
b. Siklus I Pertemuan ke 2 
1) Perencanaan  

Tahapan ini berupa menyusun 
rancangan Tindakan yang menjelaskan 
apa, mengapa, kapan, dimana, oleh siapa, 
dan bagaimana Tindakan tersebut akan 
dilakukan. Pada PTK dimana peneliti dan 
guru adalah orang yang sama, maka 
dalam tahap Menyusun rancangan ini, 
peneliti Menyusun semua perencanaan 
dari awal hingga akhir penelitian.  

Adapun urutan kegiatan perencanaan 
Penelitian adalah sebagai berikut:  

a) Menentukan materi pembelajaran 
b) Menyusun rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP)  
c) Mempersiapkan media 

pembelajaran berupa power 
point. 

d) Menyusun lembar kerja siswa 
(LKS) 

e) Menyusun lembar 
observasi/pengamatan aktivitas 
siswa  

f) Mempersiapkan lembar soal tes  
hasil belajar 

2) Pelaksanaan Tindakan 
a) Pada awal pembelajaran peneliti 

memberikan apersepsi tentang 
materi pokok siklus I  pertemuan 
2 yaitu Komponen-komponen 
Interpretasi citra penginderaan 
jauh 

b) Peneliti memulai mengajar 
dengan menayangkan materi 
pembelajaran melalui LCD. 

c) Membagi kelas menjadi beberapa 
kelompok 
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d) Mengorganisasikan  kelompok 
yang masing- masing terdiri dari 
4-5 siswa 

e) Membagikan Lembar Kerja 
kepada masing-masing 
kelompok, terkait Komponen-
komponen Interpretasi citra 
penginderaan jauh 

f) Seluruh siswa melakukan diskusi 
kelompok untuk menyelesaikan 
soal pada lembar kerja yang 
dibagikan oleh guru. 

g) Setelah setiap kelompok telah 
selesai menjawab seluruh 
pertanyaan pada lembar kerja 
yang telah dibagikan. Selanjutnya 
guru menunjuk kelompok secara 
bergiliran untuk 
mempresentasikan hasil kerja 
kelompok. 

h) Peneliti bersama kelompok 
lainnya mengevaluasi jawaban. 
Pada saat yang sama peneliti 
memberi kesempatan kepada 
kelompok lain untuk berperan 
aktif dalam proses pembelajaran 
seperti memberi tanggapan dan 
lain-lain. 

i) Peneliti melakukan evaluasi 
terhadap perilaku belajar siswa 
dengan lembar observasi yang 
telah dipersiapkan sebelumnya. 
Siswa juga diberikan 3 soal postes 
untuk mengukur keberhasilan 
siswa.  

j) Pada akhir pertemuan peneliti 
melakukan refleksi bersama 
observer tentang pelaksanaan 
pembelajaran. 

3) Pengamatan (Observasi )  
Kegiatan pengamatan ini dilakukan 

oleh guru bersama observer dalam hal ini 
kolaborator untuk mengetahui hal-hal apa 
saja yang dilakukan siswa selama 
pembelajaran berlangsung, diantaranya: 

a) Apakah diantara siswa masih 
terdapat ketidakpahaman dalam 
teknik pembelajaran yang 

diterapkan. Observer berperan 
mengumpulkan data berupa 
aktivitas siswa selama proses 
pembelajaran berlangsung pada 
lembar pengamatan/observasi.  

b) Observer juga menilai aktivitas 
guru dalam melaksanakan 
pembelajaran 

Hasil dari observasi ini akan 
diidentifikasi dan pengambilan 
interpretasi dalam tahap refleksi pada 
siklus berikutnya. 
4) Refleksi 

Refleksi ini dilakukan oleh guru dan 
kolaborator dengan cara sebagai berikut:  

a) Melakukan evaluasi tindakan 
yang dilakukan, meliputi; 
evaluasi pembelajaran, seperti 
efektivitas penerapan Metode 
Pembelajaran Student Team 
Achievement Division (STAD) 
dalam meningkatkan aktivitas 
dan hasil belajar siswa. 

b) Memperbaiki pelaksanaan 
tindakan sesuai hasil evaluasi, 
yang dituangkan pada rencana 
tindakan pada siklus berikutnya. 

c) Evaluasi tindakan I, meliputi; 
interpretasi hasil analisis data, 
ketercapaian indikator 
keberhasilan, pengambilan 
keputusan terhadap jawaban 
permasalahan, dan lain-lain. 

Refleksi dilakukan untuk merevisi 
perencanaan yang telah dilaksanakan 
pada fase Tindakan dan observasi dalam 
kelas. Sebelum revisi, dilakukan analisis, 
penafsiran, dan penyimpulan hasil 
penelitian. Hasil refleksi terhadap 
perencanaan yang telah dilaksanakan 
yang digunakan untuk memperbaiki 
kinerja guru pada siklus berikutnya. 

 
c. Siklus II Pertemuan ke 1 
1) Perencanaan Tindakan Lanjutan  

Hasil analisis data dan refleksi 
digunakan untuk memutuskan apakah 
tindakan yang dilakukan pada siklus I 
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dapat mengatasi masalah dengan baik 
atau belum. Dalam hal ini apakah Metode 
Pembelajaran Student Team Achievement 
Division (STAD) telah mencapai hasil 
yang optimal atau belum sehingga 
mampu meningkatkan aktivitas dan hasil 
belajar siswa. Bila hasilnya belum 
tercapai, maka dilakukan perencanaan 
tindakan yang berbeda dengan 
memperbaiki tindakan pada siklus I. 
Penelitian tindakan harus dilanjutkan 
pada siklus II dengan tahapan yaitu 
perencanaan tindakan, pelaksanaan 
tindakan, observasi dan evaluasi, analisis 
refleksi. Tahap perencanaan ini meliputi: 

a) Identifikasi masalah dan 
penetapan alternatif 
pemecahanan masalah. 

b) Pengembangan program tindakan 
siklus II, diantaranya: 
Penyusunan RPP, lembar 
observasi siswa dan guru sera soal 
tes hasil belajar. 

2) Pelaksanaan Tindakan 
Pelaksanaan tindakan pada Siklus II, 

skenario pembelajarannya hampir sama 
dengan tindakan pada siklus I. mengacu 
pada RPP yang telah disiapkan, 
Pembahasan materi pokok siklus II 
pertemuan 1 adalah Tahapan-tahapan 
dalam interpretasi citra penginderaan 
jauh.  Kegiatannya sebagai berikut: 

a) Menjelaskan singkat tujuan 
pembelajaran yang akan 
dilaksanakan dan memotivasi 
siswa melalui Metode 
Pembelajaran Student Team 
Achievement Division (STAD)   
yang akan diterapkan. 

b) Melaksanakan skenario 
pembelajaran sebagaimana dalam 
RPP. 

c) Mencatat jalannya proses 
pembelajaran pada lembar 
observasi. 

d) Pada tahap akhir pembelajaran, 
siswa diberikan lembar angket 
motivasi belajar dan tes tertulis. 

3) Pengamatan (Observasi) 
Kegiatan pengamatan ini hampir 

sama dengan pengamatan pada siklus I. 
Observer mencatat semua aktifitas siswa 
baik pada saat diskusi maupun kompetisi 
di meja turnamen.  Hasil dari observasi ini 
akan diidentifikasi dan pengambilan 
interpretasi dalam tahap refleksi pada 
siklus II tersebut. 
4) Refleksi 

Merenungkan kembali hasil 
pengamatan terhadap siswa, serta analisis 
data dari pelaksanaan tindakan berupa 
lembar pengamatan, data angket siswa 
serta tes akhir siklus untuk pengambilan 
keputusan sebagai akhir dari siklus II. 

 
d. Siklus II Pertemuan ke 2 
1) Perencanaan Tindakan Lanjutan  

Hasil analisis data dan refleksi 
digunakan untuk memutuskan apakah 
tindakan yang dilakukan pada siklus I 
dapat mengatasi masalah dengan baik 
atau belum. Dalam hal ini apakah Metode 
Pembelajaran Student Team Achievement 
Division (STAD) telah mencapai hasil 
yang optimal atau belum sehingga 
mampu meningkatkan hasil belajar siswa. 
Bila hasilnya belum tercapai, maka 
dilakukan perencanaan tindakan yang 
berbeda dengan memperbaiki tindakan 
pada siklus I. Penelitian tindakan harus 
dilanjutkan pada siklus II dengan tahapan 
yaitu perencanaan tindakan, pelaksanaan 
tindakan, observasi dan evaluasi, analisis 
refleksi. Tahap perencanaan ini meliputi: 

a) Identifikasi masalah dan 
penetapan alternatif 
pemecahanan masalah. 

b) Pengembangan program tindakan 
siklus II, diantaranya: 
Penyusunan RPP, lembar 
observasi siswa dan guru sera soal 
tes hasil belajar. 

2) Pelaksanaan Tindakan 
Pelaksanaan tindakan pada Siklus II, 

skenario pembelajarannya hampir sama 
dengan tindakan pada siklus I. mengacu 
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pada RPP yang telah disiapkan, 
Pembahasan materi pokok siklus II 
pertemuan 2 adalah pembelajaran 
Pemanfaatan Citra Penginderaan jauh.  
Kegiatannya sebagai berikut: 

a) Menjelaskan singkat tujuan 
pembelajaran yang akan 
dilaksanakan dan memotivasi 
siswa melalui Metode 
Pembelajaran Student Team 
Achievement Division (STAD)   
yang akan diterapkan. 

b) Melaksanakan skenario 
pembelajaran sebagaimana dalam 
RPP. 

c) Mencatat jalannya proses 
pembelajaran pada lembar 
observasi. 

d) Pada tahap akhir pembelajaran, 
siswa diberikan lembar angket 
motivasi belajar dan tes tertulis. 

3) Pengamatan (Observasi) 
Kegiatan pengamatan ini hampir 

sama dengan pengamatan pada siklus I. 
Observer mencatat semua aktifitas siswa 
baik pada saat diskusi maupun kompetisi 
di meja turnamen.  Hasil dari observasi ini 
akan diidentifikasi dan pengambilan 
interpretasi dalam tahap refleksi pada 
siklus II tersebut. 
4) Refleksi 

Merenungkan kembali hasil 
pengamatan terhadap siswa, serta analisis 
data dari pelaksanaan tindakan berupa 
lembar pengamatan, data angket siswa 
serta tes akhir siklus untuk pengambilan 
keputusan sebagai akhir dari siklus II. 

 
3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang 
digunakan dalam Penelitian Tindakan 
kelas ini diantaranya: 
a. Observasi (Pengamatan) 

Menggunakan lembar observasi 
untuk mengumpulkan data tentang 
keaktifan siswa dalam pembelajaran dan 
implementasi Metode Pembelajaran 

Student Team Achievement Division 
(STAD)  
b. Kuesioner (Angket) 

Pembagian angket kepada siswa 
untuk diisi terkait proses pembelajaran  
c. Tes Tulis 

Dibagikan untuk mendapatkan data 
tentang hasil belajar siswa  
d. Dokumentasi  

Berupa portfolio pekerjaan siswa 
selama proses pembelajaran berupa hasil 
tes dan diskusi serta presentasi. 
Disamping itu juga dokumentasi yang 
berupa foto -foto aktivitas siswa.  

 
4. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan 
dalam Penelitian Tindakan kelas ini 
diantaranya: 
a. Observasi (Pengamatan) 

Instrumen observasi yang digunakan 
adalah: 

1) Instrumen observasi aktivitas siswa 
2) Instrumen observasi aktivitas guru 

b. Kuesioner (Angket) 
Angket pemahaman materi Siklus I 
pertemuan 1 
Angket pemahaman materi Siklus I 
pertemuan 2 
Angket pemahaman materi Siklus II 
pertemuan 1 
Angket pemahaman materi Siklus II 
pertemuan 2 

c. Tes Tulis 
Soal tes Siklus I pertemuan 1 
Soal tes Siklus I pertemuan 2 
Soal tes Siklus II pertemuan 1 
Soal tes Siklus II pertemuan 2 

d. Dokumentasi  
Dokumentasi portofolio siswa 
Dokumentasi foto aktivitas siswa 
 

5. Analisis Data 
Analisis data hasil pengamatan 

terhadap keaktifan dan hasil belajar siswa 
dilakukan dengan cara melihat hasil dari 
siklus I dan siklus II terkait peningkatan 
hasil belajar siswa dengan menggunakan 
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Metode Pembelajaran Student Team 
Achievement Division (STAD) pada mata 
pelajaran geografi materi Interpretasi citra 
penginderaan jauh. 

Adapun Teknik penilaian meliputi: 
a. Penskoran nilai 

Penskoran dihitung dengan rumus : 
 
 
 
 

(Usman dan setiawati; 2000: 97) 

 
b. Teknik Persentase 

Teknik ini digunakan untuk 
mengetahui persentase ketuntasan belajar 
kelompok dengan menggunakan rumus: 

 
 
 
(Usman dan setiawati; 2000: 97) 

 
Setelah mendaatkan nilai tersebut, 

akan diketahui peningkatan hasil belajar 
setelah menggunakan metode Problem 
based Learning (PBL) sebagai berikut: 

81 – 100   = Sangat baik 
61 – 80     = Baik 
41 – 60     = Sedang 
21 – 40     = Kurang baik 
0   -  20     = Sangat kurang 
(Sumber; Adaptasi dari Arikunto, 2007:44) 

 
6. Indikator Keberhasilan 

Indikaor keberhasilan penelitian ini 
adalah: 
a. Penelitian akan dinyatakan berhasil 

apabila aktivitas  belajar siswa dalam 
kelompok mencapai 80% 

b. Terjadi peningkatan hasil belajar 
siswa sekurang-kurangnya 80% dari 
jumlah siswa, memperoleh nilai > 80 
(nilai KKM) atau dengan kata lain 
persentase ketuntasan klasikal 
sekurang-kurangnya 80%. Angket 
respon siswa terhadap penggunaan 
Metode Pembelajaran Student Team 
Achievement Division (STAD) 

sekurang-kurangnya 80% siswa 
menjawab setuju. 
 

HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN 
1. Hasil Penelitian 
a. Aktivitas Siswa 

Peningkatan aktivitas siswa secara 
berurutan bisa dilihat dari table berikut 
ini: 

 
 
 
 
No. 

 
 
 
Aspek Aktivitas 

Jumlah Peserta Didik 

P
ra

 s
ik

lu
s 

S
ik

lu
s 

I 
P

er
te

m
u

an
 1

 

S
ik

lu
s 

I 
P

er
te

m
u

an
 2

 

S
ik

lu
s 

II
 P

er
te

m
u

an
 1

 

S
ik

lu
s 

II
 P

er
te

m
u

an
 2

 

1. Memperhatikan  
penjelasan guru 

12 15 20 22 33 

2. Bertanya dan 
menjawab 
pertanyaan 

7 10 12 16 25 

3. Menuliskan 
jawaban di LKS 

18 22 25 28 33 

4. Membuat 
rangkuman 
 

10 18 26 31 33 

5. Bekerja sama 
dalam 
kelompok 

15 17 20 27 25 

 

Tabel: 1 Rekap Hasil observasi Aktivitas 
siswa 

 
 
Dari tabel 1 terkait rekap hasil 

observasi aktivitas siswa dapat diperjelas 
dengan diagram dibawah ini. 

                    Skor Perolehan betul 
NILAI =                                             X 100 
                       Skor maksimal 

                           Jumlah siswa yang tuntas 
PERSENTASE =                                                  X 100 % 
                           Jumlah seluruh siswa 
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Diagram: 1. Rekap hasil observasi 

aktivitas  siwa 
              
Dari diagram 1 dapat dijabarkan 

bahwa daari lima aspek aktivitas siswa 
meliputi: memperhatikan penjelasn guru, 
bertanya dan menjawab pertanyaan, 
menuliskan jawaban LKS, membuat 
rangkuman, dan bekerjasama dalam 
kelompok semuanya mengalami 
peningkatan mulai dari pra siklus hingga 
siklus II pertemuan 2. 

Adapun persentase peningkatan 
aktivitas siswa saat pra siklus dengan 
siklus II pertemuan 2 seperti tetera pada 
tabel berikut: 

 
No. Aspek Aktivitas Siklus I 

Pertemuan 
1 

Siklus II 
Pertemuan 

2 

1. Memperhatikan  
penjelasan guru 

44,1% 100% 

2. Bertanya dan 
menjawab 
pertanyaan 

30,3% 75% 

3. Menuliskan 
jawaban di LKS 

71% 100% 

4. Membuat 
rangkuman 

58,1% 100% 

5. Bekerja sama 
dalam kelompok 
 

54,8% 75,8% 

 RATA-RATA 51,66% 90,16% 

Tabel: 2.  Rekap Persentase Hasil 
observasi Aktivitas siswa 

 
Adapun Persentase Peningkatan 

aktivitas siswa adalah: 
- Memperhatikan penjelasn guru 

sebesar 55,9% 
- Bertanya dan menjawab 

pertanyaan sebesar 44,7% 
- Menuliskan jawaban LKS sebesar 

29% 
- Membuat rangkuman sebesar 41,9 

% 
- Bekerjasama dalam kelompok 

sebesar 21% 
Dengan demikian aktivitas siswa ada 

peningkatan dari siklus I ke siklus II 
sebesar 38,5% 

 
b. Hasil Belajar 

Peningkatan hasil belajar siswa secara 
berurutan bisa dilihat dari table berikut 
ini:  

 
 

NILAI 

JUMLAH SISWA 

P
ra

 S
ik

lu
s 

S
ik

lu
s 

I 
P

er
te

m
u

an
 1

 

S
ik

lu
s 

I 
P

er
te

m
u

an
 2

 

S
ik

lu
s 

II
 P

er
te

m
u

an
 1

 

S
ik

lu
s 

II
 P

er
te

m
u

an
 2

 

91 – 100 0 0 0 0 4 

83 – 90  1 2 5 9 11 

75 – 82  5 6 10 15 15 

0 – 74  27 25 18 9 3 
JUMLAH 33 33 33 33 33 

Tabel : 2. Rekap Hasil Belajar siswa 
 
Dari tabel 2 terkait rekap hasil belajar 

siswa dapat diperjelas dengan diagram 
dibawah ini.: 

0

5

10

15

20

25

30

35

Pra siklus Siklus I
Pertemuan 1

Siklus I
Pertemuan 2

Siklus II
Pertemuan 1

Siklus II
Pertemuan 2

Aktivitas Peserta Didik

Memperhatikan  penjelasan guru

Bertanya dan menjawab pertanyaan

Menuliskan jawaban di LKS

Membuat rangkuman

Bekerja sama dalam kelompok
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Diagram: 2. Rekap hasil belajar siswa 

              
Dari diagram 2 dapat dijabarkan 

bahwa bahwa nilai dengan kriteria Sangat 
Baik (A)  =  91 – 100, Baik (B)  =  83 – 90 , 
dan Cukup (C)  = 75 – 82 mengalami 
peningkatan, Adapun nilai kurang  (D) = 
0 – 74 Mengalami penurunan mulai dari 
pra siklus hingga siklus II pertemuan 2. 

Adapun persentase peningkatan hasil 
belajar siswa saat pra siklus dengan siklus 
II pertemuan 2 adalah sebagai berikut: 

 

NILAI 
Siklus I 

Pertemuan 1 
Siklus II 

Pertemuan 2 

91 – 100 0% 12% 

83 – 90 6% 33,3% 

75 – 82 18,2% 45,5% 

0 – 74 80,6% 9% 

Tuntas 24,2% 99,8% 

Tabel:  3 Rekap Persentase hasil belajar 
siswa 

 
Adapun Persentase Peningkatan hasil 

belajar siswa adalah: 
- Kriteria Sangat Baik (A)  =  91 – 100; 

naik 12% 
- Kriteria Baik (B)              =   83 – 90; 

Naik 27,3% 
- Kriteria Cukup (C)           =   75 – 82; 

Naik 27,3% 

- Kriteria (D)                       =   0 – 74 ; 
Turun 71,6% 

Dengan demikian hasil belajar siswa 
terdapat peningkatan dari siklus 1 ke 
siklus II sebesar 75,6% 

 
2. Pembahasan 

Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui peningkatan aktivitas dan 
hasil belajar peserta didik Kelas XII IPS 3 
Semester Genap MAN 1 Lamongan pada 
Mata Pelajaran Geografi Materi 
Interpretasi citra penginderaan jauh 
Tahun Pelajaran 2020/2021 melalui 
Metode Pembelajaran Student Team 
Achievement Division (STAD). Dimana 
siswa pada kelas tersebut keaktifan siswa 
dalam proses pembelajaran rendah dan 
hasil belajar siswa masih banyak dibawah 
KKM yang ditentukan.  

Dalam pembelajaran menggunakan 
metode Student Team Achievement 
Division (STAD) guru memulai dengan 
menyampaikan materi pembelajaran atau 
permasalahan kepada siswa sesuai 
kompetensi dasar yang akan dicapai, 
Guru memberikan tes/kuis kepada setiap 
siswa secara individual sehingga akan 
diperoleh skor awal, Guru membentuk 
beberapa kelompok. Setiap kelompok 
terdiri dari 4-5 siswa dengan kemampuan 
yang berbeda-beda (tinggi, sedang, 
rendah).  

Jika mungkin anggota kelompok 
berasal dari ras, budaya, suku yang 
berbeda serta kesetaraan gender, Bahan 
materi yang telah dipersiapkan 
didiskusikan dalam kelompok untuk 
mencapai kompetensi dasar. 
Pembelajaran kooperatif tipe STAD 
biasanya digunakan untuk penguatan 
pemahaman materi, Guru memfasilitasi 
siswa dalam membuat rangkuman, 
mengarahkan, dan memberikan 
penegasan pada materi pembelajaran 
yang telah dipelajari, Guru memberikan 
tes/kuis kepada siswa secara individual, 
Guru memberikan penghargaan pada 
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kelompok berdasarkan perolehan nilai 
peningkatan hasil belajar individual. 

Setelah melakukan Penelitian dengan 
menggunakan Metode Pembelajaran 
Student Team Achievement Division 
(STAD) dapat diketahui bahwa aktivitas 
dan hasil belajar siswa mengalami 
peningkatan secara signifikan mulai dari 
pra siklus, siklus I pertemuan 1, siklus I 
pertemuan 2, siklus II pertemuan 1 dan 
siklus II pertemuan 2. Dimana pada setiap 
siklus antara peneliti dengan observer 
selalu melakukan refleksi guna perbaikan 
dalam proses selanjutnya, sehingga 
pembelajaran dengan metode Student 
Team Achievement Division (STAD) bisa 
diperoleh hasil yang baik. 

 
PENUTUP  
1. Kesimpulan   

Dari hasil kegiatan pembelajaran yang 
telah dilakukan selama dua siklus, dan 
berdasarkan deskripsi hasil penelitian dan 
pembahasan yang telah dilakukan dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
a. Aktivitas Belajar Siswa kelas XII IPS-3 

MAN 1 Lamongan ada peningkatan 
dari pra siklus, siklus I pertemuan 1 
dan 2, Siklus II pertemuan 1 dan 2 
dengan menggunakan Metode 
Pembelajaran Student Team 
Achievement Division (STAD) pada 
materi Interpretasi citra penginderan 
jauh. 

b. Hasil Belajar kelas XII IPS-3  MAN 1 
Lamongan ada peningkatan dari pra 
siklus, siklus I pertemuan 1 dan 2, 
Siklus II pertemuan 1 dan 2 dengan 
menggunakan Metode Pembelajaran 
Student Team Achievement Division 
(STAD) pada materi Interpretasi citra 
penginderan jauh. 

2. Saran 
Dari hasil penelitian yang diperoleh 

dari uraian ini agar proses belajar 
mengajar geografi lebih efektif dan lebih 
memberikan hasil yang optimal bagi 
siswa pada materi interpretasi citra 

penginderaan jauh, maka disampaikan 
saran sebagai berikut: 

a. Untuk meningkaatkan aktivitaas 
dan hasil belajar siswa serta 
memberikan semangat belajar 
bagi siswa perlu adanya guru 
memberikan variasi dalam 
pembelajaran dikelas yaitu 
penggunaan metode STAD. 

b. Perlu adanya penelitian yang 
lebih lanjut, karena hasil 
penelitian ini hanya dilakukan di 
kelas XII IPS31 Tahun Pelajaran 
2020/2021. 

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

This study aim to : (1) develop interactive multimedia based 

physics instructional media integrated with student worksheet on 

newton’s law of motion (2) develop a medium of learning physics-

based interactive multimedia integrated with worksheets on the 

subject of Newton's laws of motion. (3) Knowing achievement 

student learning outcomes after the learning process using the 

medium of learning physics-based interactive multimedia is 

integrated with the results of the development of students' 

worksheets. The method used in this study is the method of 

research and development, or research and development (R & D), 

which refers to the model developed by Sugiyono which was 

conducted from March to May 2016. Eligibility media validated 

by subject matter experts, media experts and practitioners. The 

subject of this research trial are 30 students of Grade X MAN 

Lamongan 2015/2016. Based on the analysis concluded: (1) 

Media Learning physics-based interactive multimedia integrated 

with student worksheet has been shown to overcome the 

difficulties of using worksheets that are not aligned with the 

learning tools teachers cause learning objectives are not 

achieved, it is evident that by testing the use of product 

development is the result of learning cognitive increased, and 

learning outcomes affective and psychomotor can be achieved 

with very good (2) Media learning physics-based interactive 

multimedia integrated with LKS proven to solve the problems of 

incomplete laboratory equipment, the absence of laboratory and 

learning time effectively, because with interactive multimedia this 

students can observe interesting animation, does not need 

practical tools that too much, and students were delighted (3) 

media physics-based interactive multimedia learning integrates 

with student worksheet developed proved to be feasible by the 

feasibility indicators of media, both in terms of content material , 

media design and fascination with the acquisition value reaches 

the very good category. 

Keywords:   Physics Education Media, Interactive Multimedia, 

Student Worksheet, Newton's Laws 
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PENDAHULUAN
Manfaat multimedia sebagaimana 

yang dijabarkan Ariani dan Haryanto 
(2010:26) yakni proses pembelajaran 
menjadi menarik, lebih interaktif, jumlah 
waktu mengajar (ceramah) dapat 
dikurangi, kualitas belajar siswa lebih 
termotivasi dan terdongkrak serta belajar 
mengajar dapat dilakukan dimana saja, 

kapan saja, serta sikap dan perhatian 
siswa dapat ditingkatkan dan dipusatkan. 
Multimedia juga dapat memungkinkan 
siswa belajar secara mandiri sehingga 
pembelajaran tidak hanya dilaksanakan di 
sekolah tetapi dapat dilaksanakan diluar 
sekolah.  

ABSTRAKSI 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengembangkan multimedia 

interaktif dengan menggunakan software video player  pada pokok 

bahasan Hukum Newton tentang gerak, (2) Mengembangkan 

media pembelajaran fisika berbasis multimedia interaktif yang 

terintegrasi dengan  LKS pada pokok bahasan Hukum Newton 

tentang gerak.(3)Mengetahui pencapaian hasil belajar siswa 

setelah mengikuti proses pembelajaran menggunakan media 

pembelajaran fisika berbasis multimedia interaktif terintegrasi 

dengan lembar kerja siswa hasil pengembangan. Metode 

penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan 

atau research and development (R&D), mengacu pada model yang 

dikembangkan Sugiyono yang dilakukan pada bulan Maret sampai 

Mei 2016. Kelayakan media divalidasi oleh ahli materi, ahli media 

dan praktisi. Subyek uji coba penelitan ini adalah siswa kelas X 

MAN Lamongan Tahun pelajaran 2015/2016 sebanyak 30 Siswa. 

Berdasarkan hasil analisis data disimpulkan: (1) Media 

pembelajaran fisika berbasis multimedia interaktif terintegrasi 

dengan LKS telah terbukti dapat mengatasi kesulitan penggunaan 

LKS tidak selaras dengan perangkat pembelajaran guru yang 

menyebabkan tujuan pembelajaran tidak tercapai, terbukti bahwa 

dengan uji coba penggunaan produk pengembangan ini hasil 

belajar kognitif mengalami peningkatan, dan hasil belajar afektif 

maupun psikomotor dapat tercapai dengan sangat baik. (2) Media 

pembelajaran fisika berbasis multimedia interaktif terintegrasi 

dengan LKS terbukti dapat mengatasi permasalahan kurang 

lengkapnya peralatan laboratorium, tidak adanya laboran serta 

waktu belajar yang efektif, karena dengan multimedia interaktif 

ini siswa dapat mengamati animasi-animasi menarik, tidak perlu 

alat-alat praktikum terlalu banyak, dan siswa merasa senang. (3) 

Media pembelajaran fisika berbasis multimedia interaktif 

terintegrasi dengan LKS yang dikembangkan ini terbukti 

dinyatakan layak berdasarkan indikator kelayakan media, baik 

segi isi materi, desain media maupun daya tarik dengan perolehan 

nilai yang mencapai kategori sangat baik. 

Kata kunci: Media Pembelajaran Fisika, Multimedia 

Interaktif, Lembar Kerja Siswa, Hukum 

Newton 
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Multimedia interaktif yang akan 
dikembangkan pada penelitian ini adalah   
video player yaitu software komputer 
untuk memainkan file vidio.  Sebagian 
besar media player dapat menampilkan 
sejumlah format media, baik file audio 
ataupun video, sedangkan yang khusus 
untuk memainkan video disebut dengan 
video player. Media pembelajaran fisika 
berbasis multimedia interaktif sangat 
cocok digunakan untuk sekolah dengan 
keterbatasan alat laboratorium riil 
sehingga media akan menggantikan 
fungsi laboratorium riil sebagai 
laboratorium virtuil.  

Selain penggunaan multimedi 
interaktif, media pembelajaran yang lain 
juga tetap penting digunakan, salah 
satunya adalah lembar kerja siswa (LKS). 
LKS adalah salah satu media yang dapat 
meningkatkan pemahaman siswa. Semua 
media pembelajaran yang digunakan 
dalam proses belajar mengajar harus 
saling terintegrasi. Penggunaan berbagai 
media seharusnya dapat mempermudah 
guru dan siswa, bukan sebaliknya. Akan 
tetapi, pada umumnya penggunaan LKS 
dan multimedia interaktif yang ada 
selama ini belum diintegrasikan. Hal ini 
membuat siswa mengalami kesulitan 
dalam memahami dan mengikuti konsep 
dalam alur LKS dan multimedia interaktif 
yang terkadang berbeda.  

Hukum Newton yang memiliki peran 
penting dalam kehidupan sehari-hari, 
oleh karena itu penting diajarkan kepada 
siswa dengan cara dan metode yang tepat 
agar siswa merasa senang untuk 
mempelajari dan menguasai materi 
tersebut.  

Berdasarkan pengamatan dan 
wawancara peneliti di MAN Lamongan, 
kegiatan proses belajar mengajar Fisika 
pokok bahasan hukum Newton tentang 
gerak masih menggunakan metode 
konvensional dan penggunaaan media 
pembelajaran masih belum optimal. 
Terdapat beberapa kendala yang 

mengakibatkan proses pembelajaran 
tersebut belum optimal. Pertama, 
penentuan LKS dilakukan oleh sekolah. 
LKS tersebut tidak selaras dengan 
perangkat ajar guru. Kendala yang kedua 
adalah praktik di laboratorium 
membutuhkan waktu yang panjang. 
Kendala ketiga adalah kondisi peralatan 
laboratorium fisika Hukum Newton 
tentang gerak kurang lengkap, dan 
kendala keempat yaitu belum ada tenaga 
laboran yang membantu persiapan 
praktik. Keempat kendala tersebut masih 
belum dapat diatasi dengan baik oleh 
madrasah sementara alokasi waktu yang 
tersedia untuk mata pelajaran Fisika 
dikelas X hanya 3 jam pelajaran tiap 
minggu. Berdasarkan latar belakang 
tersebut, penelitian ini akan 
mengembangkan media pembelajaran 
fisika berbasis multimedia interaktif 
terintegrasi dengan LKS pokok bahasan 
hukum Newton tentang gerak bagi siswa 
kelas X MIPA MAN Lamongan. 

Untuk menghindari kesalah pahaman 
yang terjadi maka perlu dijelaskan 
beberapa istilah dalam penelitian 
pengembangan yaitu sebagai berikut. 
a. Multimedia interaktif adalah suatu 

multimedia yang dilengkapi dengan 
alat pengontrol (link) yang dapat 
dioperasikan oleh pengguna, 
sehingga pengguna dapat memilih 
apa yang dikehendaki untuk proses 
selanjutnya. Dalam penelitian ini 
multimedia interaktif fisika berupa 
software interaktif yang berisi 
seperangkat program pembelajaran 
fisika yang dibuat dengan 
menggunakan aplikasi Video player 
dan aplikasi pendukung lainnya yang 
hasilnya disimpan dalam keping CD. 

b. Animasi adalah gerakan image atau 
video, konsepnya adalah 
menggambarkan sulitnya menyajikan 
informasi dengan satu gambar saja 
atau sekumpulan gambar. 
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METODE  
1. Pengembangan Model 

Model yang digunakan dalam 
pengembangan ini mengadopsi dari 
model pengembangan Sugiono (2007:409) 
meliputi 10 langkah, yaitu: 
a. Potensi dan masalah 

Penelitian berangkat dari adanya 
potensi atau masalah. Potensi adalah 
sesuatu yang bila didaya gunakan akan 
memiliki nilai tambah, sedangkan 
masalah adalah penyimpangan antara 
harapan dengan yang terjadi.  
b. Mengumpulkan data 

Setelah dimungkinkan adanya 
potensi dan masalah, maka selanjutnya 
perlu dikumpulkan berbagai informasi 
yang dapat digunakan sebagai bahan 
yang diharapkan dapat mengatasi 
masalah tersebut 
c. Desain produk 

Di tahap ini arus diwujudkan dalam 
gambar atau bagan sehingga dapat 
digunakan sebagai dasar untuk 
pembuatan produk  
d. Validasi desain  

Pada proses dilakukan oleh beberapa 
tenaga ahli yang sudah berpengalaman 
untuk menilai produk baru yang 
dirancang. Setiap pakar diminta untuk 
menilai desain, sehingga selanjutnya 
diketahui kelemahan dan kekuatan 
produk. 
e. Perbaikan Desain 

Di tahap ini peneliti melakukan 
perbaikan desain sesuai dari usulan para 
tenaga ahli yang telah menilai. 
f. Uji Coba Produk 

Setelah perbaikan desain dilakukan 
maka langkah selanjutnya dalah uji coba 
pada kelompok yang terbatas. Pengujian 
dilakukan dengan tujuan untuk 
mendapatkan informasi penilaian 
produk. 
g. Revisi produk. 

Dari penilaian hasil uji coba, maka 
dilakukan revisi produk sebagai upaya 
penyempurnaan produk dan 

meminimalisir mungkinan-kemungkinan 
negatif dalm dalam mencapai tujuan yang 
diharapkan 
h. Uji Coba Pemakaian 

Setelah melalui pengujian produk, 
maka langkah selanjutnya adalah 
menerapkan produk dalam lingkup luas 
i. Revisi Produk 

Jika terdapat kekurangan pada 
produk sesuai hasil penilaian pada uji 
coba luas, maka harus diakukan revisi 
kembali 
j.  Pembuatan Produk Masal 

Pada tahap ini sebagai langkah 
terakhir adalah membuat dan 
menyebarkan produk secara masal agar 
dapat digunakan khalayak umum 

Dalam penelitian ini metode yang 
digunakan adalah metode penelitian dan 
pengembangan atau research and 
development (R&D). Pengertian 
penelitian dan pengembangan menurut 
Sukmadinata (2006/164) adalah suatu 
proses atau langkah - langkah untuk 
mengembangkan suatu produk baru atau 
menyempurnakan produk yang telah ada 
yang dapat dipertanggung jawaban. 
Produk yang dikembangkan dalam 
penelitian ini adalah media pembelajaran 
fisika berbasis multimedia interaktif 
terintegrasi dengan lembar kerja siswa 
popkok bahasan Hukum Newton tentang 
gerak yang dibuat dengan menggunakan 
software video player. 

Penelitian dan pengembangan ini 
dibatasi hanya pada langkah revisi 
produk dan belum sampai pada produksi 
masal. 

 
2. Tahapan Pemodelan 

Langkah-langkah dalam penelitian ini 
didasarkan pada langkah-langkah yang 
dikemukakan oleh Sugiyono yaitu sebagai 
berikut: 
a. Potensi dan masalah 

Masalah dalam penelitian ini yang 
dapat dijadikan potensi untuk dapat 
didayagunakan adalah penerapan 
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pembelajaran di sekolah cenderung masih 
menggunakan metode konvensional 
sehingga kurang kreatif, inovatif dan 
efektif. Materi fisika yang objeknya 
berupa benda-benda di alam sulit untuk 
dihadirkan di kelas sehingga siswa sulit 
untuk membayangkan kondisi realnya. 
Masalah tersebut memiliki potensi yang 
besar untuk membuat suatu produk 
media pembelajaran yang interaktif 
sebagai sarana pembelajaran yang dapat 
mengatasi permasalahan tersebut. 
b. Mengumpulkan Informasi 

Guna mendapatkan data yang dapat 
dijadikan bahan untuk membuat sebuah 
produk media pembelajaran fisika yang 
interaktif, dilakukan pengumpulan 
informasi-informasi yang dapat dijadikan 
pijakan dalam mendesain produk. 
Informasi awal dalam penelitian ini 
dapatkan dari guru mata pelajaran fisika 
di MAN Lamongan serta dari beberapa 
siswa yang peneliti kumpulkan dengan 
metode observasi dan wawancara 
langsung. 
c. Desain produk 

Tahap desain produk dilakukan 
melalui tiga tahapan yaitu: perencanaan 
produk, penentuan materi yang akan 
disajikan, dan pembuatan produk. Pada 
tahap perancangan produk dibuat 
rancangan dari awal hingga akhir secara 
terperinci, seperti tata letak, komposisi, 
warna, sound, animasi dan sebagainya. 

Pada tahap penentuan materi, 
dilakukan pengumpulan bahan - bahan 
materi dari berbagai sumber baik dalam 
bentuk soft copy maupun cetak yang telah 
disesuaikan dengan kurikulum mata 
pelajaran fisika dari berbagai sumber. 
Materi disusun berdasarkan urutan 
penyajian dalam media pembelajaran. 
Adapun urutan materinya adalah sebagai 
berikut: konsep gaya, konsep hukum I, II, 
dan III Newton, serta aplikasi dari 
hukum-hukum Newton tentang 
gerak.Pada tahap pembuatan produk 

dibuat dengan menggunakan Software 
video player.  
d. Validasi Desain 

Pada tahap ini dilakukan uji 
kelayakan produk yang telah dibuat. Uji 
kelayakan produk ini meliputi uji 
validitas dari ahli media dan uji validitas 
dari ahli materi yang telah memiliki 
kualifikasi dan kompetensi keilmuan 
dalam bidangnya, serta uji validasi dari 
praktisi / teman sejawat. 
e. Perbaikan Desain 

Perbaikan desain dilakukan setelah 
produk divalidasi oleh ahli media dan ahli 
materi. Revisi didasarkan pada saran dan 
masukan dari masing-masing ahli. 
f. Uji coba Produk 

Pada tahap ini produk diujicobakan 
kepada sampel terbatas yaitu siswa kelas 
X MIPA5 MAN Lamongan. Dalam hal ini 
peserta ujicoba produk, menurut 
Sugiyono (2013: 304) memberikan contoh 
10 siswa dalam peserta ujicoba. Tujuan 
dari ujicoba ini adalah untuk mengetahui 
keterbacaan dari suatu produk yang telah 
dikembangkan. 
g. Revisi Produk 

Revisi produk pada tahap ini 
didasarkan pada masukan dan saran dari 
subjek ujicoba produk. Dalam hal ini 
produk yang direvisi masih tetap 
mengacu pada masukan dan saran dari 
ahli materi dengan mempertimbangkan 
masukan masukan dan saran dari subjek 
ujicoba produk. 
h. Uji coba Pemakaian 

Tahap ujicoba pemakaian produk 
akan diujicobakan kesampel penelitian 
yaitu siswa kelas X MIPA5 MAN 
Lamongan. Ujicoba pemakaian 
dilaksanakan pada kondisi serupa dengan 
proses pembelajaran yang dilakukan 
selama ini. 
i. Revisi Produk 

Revisi produk tahap ini merupakan 
revisi terakhir dari masukan dan saran 
subjek ujicoba pemakaian. Hasil dari 
revisi produk ini merupakan hasil akhir 
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produk yang dihasilkan dari proses 
pengembangan. 

 
3. Uji Model/Produk 
a. Rancangan Uji  

Berikut adalah proses langkah 
pengembangan yang dikemukakan oleh 
Sugiyono yang diadopsi oleh peneliti. 

 

 
 
Gambar 3.1. Langkah-langkah 
penggunaan Metode Reaserch and 
Development 

 
b. Subyek Penelitian 

Pada penelitian pengembangan ini, 
subyek penelitian terdiri dari dua 
golongan yaitu Subyek expert judgement 
dan Subyek Coba (User) 

 

No Golong
an 
Subyek 

Jenis 
Subyek 

Nama Juml
ah 

Jabatan 

1 Expert 
judgem
ent/ 
Ahli/P
akar  

Praktisi 
Ahli 
media 
Ahli 
materi 

 

Sdr.Eva 
Dina 
R,S.Pd 
Dr.Rufi’i,S
T,M.Pd 
Drs.Zainul 
Arifin,M.P
d 

 

1 org 
1 org 
1 org 

 

Guru 
kelas X 
Dosen 
Pascasa
rjana 
Ketua 
MGMP 
Fisika 

2 User/ 
Penggu
na 

Pemakai 
produk 
pengemb
angan 

Siswa 
Kelas 
XMIPA5 

30 
org 

  - 

 
c. Jenis, Sumber Data dan 

Instrumentasi 
1) Jenis, Sumber Data 

Jenis data yang dikumpulkan dalam 
proses penelitian ini adalah jenis data 
kualitatif dan data kuantitatif. Data 
berupa hasil analisis kebutuhan, data hasil 
validasi ahli, data hasil ujicoba produk, 
dan ujicoba pemakaian yang berupa 
masukan, tanggapan, kritik, saran, serta 

perbaikan terhadap produk. Data yang 
diperoleh dalam tahap validasi dan 
ujicoba berfungsi untuk memberi 
masukan dalam merevisi dan menilai 
kualitas multimedia interaktif yang akan 
dikembangkan. Jenis data dalam 
penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 3.1 
 

Tabel  3.1 Jenis Dan Sumber Data 

No 
Subyek 
Ujicoba 

Indikator 

1. 
Ahli 
Media 

Tata letak 
a. Tata bahasa 
b. Text 
c. Warna 
d. Animasi dan gambar 
e. Music, sound effect, dan 

suara 
f. Interaktif 

2. 
Ahli- 
Materi 

a. Kesesuaian materi 
dengan Kurikulum 

b. Kejelasan materi 
c. Urutan materi 
d. Cakupan materi 

konsistensi antar tujuan 
dan evaluasi 

3. 

Praktis 
dan 
Teman 
sejawat 

a. Tata letak 
b. Tata Bahasa 
c. Text 
d. Warna 
e. Animasi dan gambar 
f. Music, sound effect, dan 

suara 
g. Interaktif 
h. Kesesuaian materi 

dengan Kurikulum 
i. Kejelasan materi 
j. Urutan materi 
k. Cakupan materi 

konsistensi antar tujuan 
dan evaluasi 

 

4. 
Siswa 
sebagai 
pengguna 

a. Daya tarik 
b. Tingkat kesulitan 
c. Manfaat 

Sumber: Penentuan interval (Ridwan 
2010:88) 
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2) Instrumentasi 
Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian pengembangan ini yaitu angket 
dan soal tes. 
a) Kusioner (Angket) 

Dalam pengembangan ini kuisioner 
digunakan untuk memperoleh 
tanggapan/ penilaian dari para ahli dan 
subyek ujicoba yang berupa data kualitatif 
terhadap produk pengembangan. 
Kuisioner dalam penelitian 
pengembangan ini menggunakan angket 
terbuka dan tertutup. Bentuk kuisioner 
yang digunakan meliputi: 

 Kuisioner Analisis Kebutuhan 
Kuisioner analisis kebutuhan 
ditujukan kepada siswa dan guru 
kelas X MIPA5 MAN Lamongan. 
Kuisioner analisis kebutuhan berisi 
tentang aktifitas pembelajaran yang 
berlangsung, kendala yang dihadapi 
selama proses pembelajaran, serta 
fasilitas penunjang dalam proses 
belajar mengajar yang ada di, MAN 
Lamongan. Hasil dari kuisioner 
analisis kebutuhan digunakan sebagai 
dasar dalam pembuatan produk. 

 Kuisioner 
Kuisioner validasi ahli ditujukan 
kepada para ahli, yaitu ahli media dan 
ahli materi pembelajaran. Kuisioner 
validasi ahli diberikan pada saat 
validasi desain sebelum dilaksanakan 
ujicoba produk kepada sampel 
terbatas. Kuisioner validasi ahli 
digunakan untuk memperoleh data 
kualitatif berupa tanggapan, 
masukan, komentar dan saran yang 
berkaitan dengan desain dan tampilan 
multimedia interakktif yang akan 
dikembangkan. Validasi ahli materi 
digunakan untuk mengungkap 
kesesuaian materi dengan kurikulum, 
urutan materi, cakupan materi, 
kejelasan materi, dan evaluasi materi. 
Validasi ahli media digunakan untuk 
mengungkap tata letak, gambar, text, 

suara, warna, tata bahasa, dan 
interaktif. 
Hasil data akan dijadikan sebagai 
dasar dalam melakukan revisi desain 
produk awal sebelum dilakukan 
ujicoba. kuisioner bertujuan untuk 
menilai program yang dikembangkan 
sudah sesuai dan memenuhi syarat 
menurut para ahli. 

 Kuisioner tanggapan/penilaian 
ujicoba produk 

Kuisioner tanggapan/penilaian 
ujicoba ditujukan kepada subyek 
ujicoba terbatas yaitu siswa kelas X 
MIPA5 MAN Lamongan. Kuisioner 
digunakan untuk mengungkap data 
tentang daya tarik, tingkat kesulitan, 
dan efesiensi. Hasil data akan 
dijadikan dasar dalam melakukan 
revisi produk jika diperlukan, 
sehingga hasil produk setelah 
dilakukan ujicoba benar-benar layak 
untuk digunakan dalam 
pembelajaran. 

b) Soal Tes 
Instrumen tes digunakan oleh karena 

untuk mengetahui sejauh mana hasil 
belajar, ketuntasan belajar dan tingkat 
pemahaman konsep siswa terhadap 
materi yang telah diajarkan dengan 
menggunakan produk pengembangan. 
Yang pertama diberikan sebelum proses 
pembelajaran (pretest) dan yang kedua 
diberikan pada akhir pembelajaran 
(posttest). 
 
d. Analisis Data 

Analisis data digunakan untuk 
mengolah data yang diperoleh setelah 
mengadakan penelitian, sehingga 
diperoleh suatu kesimpulan tentang 
obyek yang diteliti dalam keadaan yang 
sebenarnya. Analisis data dan ujicoba 
pengembangan produk ini menggunakan 
analisis kualitatif  

Teknik kualitatif ini digunakan untuk 
mengolah data yang diperoleh dari 
analisis kebutuhan, validator para ahli, uji 
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coba produk, uji coba pemakaian, dan tes 
hasil belajar termasuk tanggapan, 
masukan, kritik dan saran yang 
digunakan untuk merevisi produk. 
Pengolahan data dengan menggunakan 
teknik diskriptif kualitatif seperti yang 
diungkapkan oleh Ridwan (2010:88) 
sebagai berikut. 
1) Data Analisis kebutuhan 

Data analisis kebutuhan dianalisis 
dengan menggunakan rumus persentase 
sebagai berikut: 

𝐾 =
Σ𝑛𝑖

𝑁
𝑥 100% (3.1) 

dengan K adalah persentase skor yang 
diperoleh, ∑ ni adalah Jumlah skor yang 
diperoleh, dan N adalah jumlah skor 
maksimal. Hasil perhitungan digunakan 
sebagai data untuk mendeskripsikan hasil 
analisis kebutuhan. 
2) Data Hasil Validasi Ahli 

Data hasil validasi ahli, praktisi dan 
data hasil teman sejawat dihitung dan 
dikategorikan kedalam rentang nilai 
kedalam 4 kategori yaitu sangat baik, baik, 
cukup baik, dan kurang baik. Berikut 
rentang nilai penilaian hasil validasi oleh 
ahli materi, validasi ahli media, dan 
penilaian oleh praktisi dan teman sejawat 
masing-masing disajikan dalam Tabel 3.2, 
Tabel 3.4, dan Tabel 3.5. 

 
Tabel 3.2 Rentang Kategori Nilai Hasil 

Validasi Ahli Materi 

Interval Nilai Kategori 

34 – 44 Sangat Baik 
23 – 33 Baik 
12 – 22 Cukup Baik 
0  -  11 Kurang Baik 

Sumber: Penentuan interval (Ridwan, 
2010:88) 
 

Tabel 3.3 Rentang Kategori Nilai Hasil 
Validasi Ahli Media 

Interval Nirai Kategori 

55 – 72 Sangat Baik 
35 – 54 Baik 
19 – 36 Cukup Baik 

0 – 18 Kurang Baik 

Sumber: Penentuan interval (Ridwan, 
2010:88) 
 

Tabel 3.4 Rentang kategori nilai hasil 
penilaian praktisi dan teman sejawat 

Interval Nilai Kategori 

85 – 112 Sangat Baik 
55 – 84 Baik 
27 – 56 Cukup Baik 
0   - 28 Kurang Baik 

Sumber: Penentuan interval (Ridwan 
2010:88) 

 
Hasil penilaian oleh ahli praktisi dan 

teman sejawat kemudian dibuat dalam 
persentase dengan perhitungan dengan 
menggunakan rumus : 

𝐾 =
Σ𝑛𝑖

𝑁
𝑥 100% (3.2) 

dengan K adalah persentase skor yang 
diperoleh, ∑ ni adalah Jumlah skor yang 
diperoleh, dan N adalah jumlah skor 
maksimal. Hasil perhitungan dimasukan 
dalam tabel kategori penilaian seperti 
pada Tabel 3.5 
 

Tabel 3.5 Interval persentase penilaian 
produk 

Interval 
(%) 

Kriteria Keterangan 

75 < skor 
< 100 

Sangat 
Baik 

Layak tanpa 
revisi 

50 < skor 
< 75 

Baik 
Layak dengan 

revisi 
25 < skor 

< 50 
Cukup 

Baik 
Kurang layak 

0 < skor < 
25 

Kurang 
Baik 

Tidak layak 

Sumber: Penentuan interval ( Ridwan 
2010:88) 

 
3) Data penilaian atau tanggapan ujicoba 

Data penilaian atau tanggapan dari 
ujicoba pemakaian produk dianalisis 
dengan menggunakan rumus: 

𝐾 =
Σ𝑛𝑖

𝑁
𝑥 100% (3.3) 
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dengan K adalah persentase skor yang 
diperoleh, £ ni adalah Jumlah skor yang 
diperoleh, dan N adalah Jumlah skor 
maksimal. Hasil perhitungan dimasukkan 
ke dalam tabel persentase sesuai kriteria 
penerapan dalam Tabel 3.6 berikut. 
 

Tabel 3.6 Interval Persentase Nilai 
Tanggapan Uji Coba Pemakaian Produk 
Interval 
(%) 

Kriteria Keterangan 

75 < skor 
< 100 

Sangat Baik 
Layak tanpa 
revisi 

50 < skor 
< 75 

Baik 
Layak dengan 
revisi 

25 < skor 
< 50 

Cukup Baik Kurang layak 

0 < skor 
< 25 

Kurang 
Baik 

Tidak layak 

Sumber: Penentuan interval (Ridwan 
2010:88) 

 
4) Data Hasil Belajar 

Data hasil belajar meliputi hasil 
belajar kognitif, hasil belajar afektif dan 
hasil belajar psikomotor. Hasil belajar 
kognitif diperoleh dari hasil nilai pretest 
dan posttes siswa, hasil belajar afektif dan 
psikomotor diperoleh dari lembar 
observasi. Kriteria kelulusan hasil belajar 
siswa berdasarkan KKM yang ada di 
MAN Lamonganyaitu 75 pada setiap 
aspek. Tingkat kelulusan siswa dianalisis 
dengan menggunakan rumus: 

K =
Σni

N
x 100% (3.4) 

dengan K adalah persentase skor yang 
diperoleh, ∑ ni adalah Jumlah skor yang 
diperoleh, dan N adalah Jumlah skor 
maksimal. Hasil perhitungan dimasukkan 
ke dalam  tabel sesuai kriteria penerapan 
dalam Tabel 3.7 berikut. 
 
 
 
 
 
 

Tabel 3.7 Interval Persentase Kelulusan 
Hasil Belajar Siswa Menggunakan Media 

Pembelajaran Hasil Pengembangan. 

Interval 
(%) 

Kriteria Keterangan 

75 < skor 
< 100 

Sangat 
Baik 

Layak tanpa 
revisi 

50 < skor 
< 75 

Baik 
Layak dengan 
revisi 

25 < skor 
< 50 

Cukup 
Baik 

Kurang layak 

0 < skor < 
25 

Kurang 
Baik 

Tidak layak 

Sumber: Penentuan interval (Ridwan 
2010:88) 

 
4. Kriteria produk yang dikembangkan 

Pengembangan multimedia interaktif 
yang dikembangkan dalam penelitian ini 
memiliki spesifikasi sebagai berikut: 
a. Program pembelajaran di kemas 

dalam (CD) yang berisi program 
utama dengan nama Hukum Newton 
tentang gerak serta dokumen HTML 
sebagai database program dan folder 
pendukung (folder video, folder 
animasi, folder soal dll). 

b. Penggunaan media pembelajaran ini 
khususnya ditujukan kepada guru 
mata pelajaran fisika sebagai admin 
yang diberi hak penuh untuk 
merubah isi database HTML dengan 
diberikan panduan pengoperasian. 
Penggunaan multimedia interaktif 
yang ditujukan kepada siswa 
merupakan multimedia interaktif 
yang siap pakai tanpa disertai 
panduan  

c. Multimedia interaktif yang 
dikembangkan memungkinkan siswa 
untuk lebih mudah dalam belajar 
karena melibatkan beberapa indra 
(visual, audio dan gerak). Multimedia 
interaktif terdiri dari unsur warna, 
text, gerak animasi dan interaktif 
sesuai kehendak pengguna. Dengan 
tombol navigasi yang mudah 
dioperasikan. Produk dapat 
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digunakan secara fleksibel sesuai 
keinginan pengguna karena 
dilengkapi dengan soal latihan dan 
pembahasan serta soal evaluasi. 

d. Media pembelajaran yang 
dikembangkan dapat digunakan 
secara individu maupun secara 
klasikal/kelompok. Penggunaan 
secara individu dioperasikan melalui 
komputer individu masing-masing 
siswa baik di rumah ataupun di 
sekolah. Sedangkan penggunaa secara 
klasikal dilakukan oleh guru saat jam 
pelajaran dengan menggunakan 
bantuan alat bantu liquid crystal 
display (LCD). 

e. Program media pembelajaran yang 
dikembangkan dapat dioperasikan 
pada sebuah komputer dengan syarat 
minimum sebagai berikut: 
1) Prosesor dengan kemampuan 

minimum 450 Megahertz (intel 
Pentium III untuk prosesor 
keluaran intel) 

2) HDD internal minimum 10 GB, 
CD-ROM drive 52X speed, RAM 
512 MB, VGA 32 MB 

3) Resolusi monitor 1024 x 768 
dengan kedalaman warna 32 bit. 

4) Speaker aktif 
5) System operasi Windows (Win 

XP, Win 7 dan Win 8) 
 

HASIL PENGEMBANGAN 
Dalam bab empat ini dipaparkan tiga 

hal pokok, yaitu (1) penyajian data, (2) 
analisis data, dan (3) verifikasi / revisi 
produk pengembangan. Ketiga hal pokok 
tersebut disajikan secara berturut-turut. 
Revisi produk pengembangan dilakukan 
berdasarkan masukan-masukan, 
komentar, dan saran dari validator (3 
orang ahli yaitu 1 orang  ahli media dan 1 
orang ahli materi dan 1 orang 
praktisi/teman sejawat  guru mata 
pelajaran fisika di MAN Lamongan), serta 
siswa kelas X MIPA 5 MAN Lamongan. 
Masukan-masukan, komentar, dan saran 

dari validator (ahli dan praktisi) diperoleh 
setelah melaksanakan kegiatan validasi 
sebelum produk diuji cobakan.  
Sedangkan masukan-masukan, komentar, 
dan saran dari siswa diperoleh dari 
kegiatan uji coba. 
1. Penyajian Data  
a. Hasil tahap temuan masalah dan 

potensi  
Hasil tahap temuan masalah dan 

potensi diperoleh dari observasi lapangan 
yaitu angket yang diberikan kepada guru 
fisika kelas XMIPA dan siswa kelas 
XMIPA5 MAN Lamongan. 
b. Mengumpulkan data 

Dari potensi dan permasalahan yang 
ada, selanjutnya dikumpulkan data hasil 
observasi dan wawancara dengan waka 
sarpras mengenai fasiltas sarana dan 
prasarana yang ada di madrasah dan 
siswa tentang kesulitan pengusaan 
konsep materi, maka ditemukan beberapa 
informasi yaitu : 

1) Setiap kelas dan laboratorium 
terdapat seperangkat LCD 
proyektor 

2) Setiap guru dan siswa 
mempunyai laptop 

3) Kemampuan guru dalam 
penguasaan keterampilan 
teknologi komputer sudah cukup 
baik 

4) Kemampuan siswa dalam 
teknologi sudah baik 

Dari beberapa data informasi tersebut, 
ditentukan kebutuhan media interaktif  
yang akan dirancang. Media yang akan 
dikembangkan tersebut harus dapat 
mengatasi permasalahan yang dihadapi 
oleh guru dan siswa, bisa digunakan guru 
dalam pembelajaran dikelas, maupun 
dibawa pulang untuk dipelajari siswa 
dirumah. 
c. Desain produk 

Setelah bentuk media interaktif 
ditentukan selanjutnya dilakukan tahap 
desain pengembangan produk yaitu 
perencanaan dan pengembangan produk. 
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Tahap perencaan meliputi bentuk akhir 
media, perencanaan template media, 
penyajian materi serta perencanaan menu 
akses dalam media. Tahap pengembangan 
meliputi pengembangan pada template 
media, pengembangan pada penyajian 
materi, serta pengembangan pada menu 
akses dalam media. Berikut gambaran 
dari tahap perencanaan dan 
pengembangan produk media yang 
dikembangkan. Pada gambar 4.1 adalah 
gambaran perencanaan awal, template 
kompetensi inti, kompetensi dasar, 
materi, evaluasi dan tugas. 

 

 
Gambar 4.1 Perencanaan Awal Template 

 

 
Gambar 4.2 Pengembangan Template 
Menu Materi 

 
d. Validasi desain 

Produk yang telah dikembangkan 
berupa media pembelajaran fisika 
berbasis multimedia interaktif reintegrasi 
dengan LKS selanjutnya dilakukan 

validasi untuk menilai kelayakan sebelum 
ujicoba lapangan sekala besar. Proses 
validasi meliputi validasi materi oleh ahli 
materi dan validasi desain media oleh ahli 
media. 
e. Revisi produk 

Revisi produk didasarkan dari hasil 
uji coba terbatas yang dilakukan pada 10 
orang siswa kelas XMIPA5 MAN 
Lamongan. Perbaikan yang dilakukan 
berdasarkan saran dari subjek ujicoba 
produk adalah : 

1) Suara musik dikurangi  
2) Perbaikan pada teks materi yang 

semula warnanya tidak jelas  
diperjelas dengan warna yang 
lebih kontras dengan warna 
background sehingga lebih 
mudah terbaca 

3) Untuk menambah jumlah animasi 
pada materi membutuhkan waktu 
yang lama, jadi saran ini tidak 
diterima 

f. Uji Coba Pemakaian 
Pada tahap ini dilakukan uji coba 

produk pada kelas X MIPA5 yang 
berjumlah 30 orang. Uji coba dilakukan 
didalam kelas dengan mengikuti 
rancangan RPP yang sudah dibuat. 
Ujicoba pemakaian ditujukan untuk 
mengetahui kelayakan media yang telah 
dikembangkan dari data hasil belajar yang 
meliputi hasil belajar kognitif, afektif dan 
psikomotor.  
1) Hasil belajar kognitif  

Dari data Analisis Hasil Pretest dan 
Posttest pada tahap ujicoba pemakaian 
yang ada pada Lampiran 12. 
2) Hasil belajar afektif  

Hasil belajar afektif diperoleh dari 
hasil observasi yang disajikan dalam 
Lampiran 10 dari uji coba pemakaian 
produk pengembangan.  
3) Hasil belajar keterampilan  

Data hasil penilaian keterampilan 
siswa diperoleh dari pengamatan dan 
hasil kegiatan siswa pada LKS. Data nilai 
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keterampilan siswa disajikan pada 
lampiran.14  

g. Tahap Revisi Produk 
Tahap terakhir dari pengembangan 

produk yaitu revisi produk akhir dari 
hasil ujicoba pemakaian oleh pengguna. 
Revisi produk akhir didasarkan dari saran 
dan masukan yang diperoleh dari ujicoba 
pemakaian yang dilakukan di MAN 
Lamongan. Revisi yang dilakukan pada 
produk media pembelajaran pada tahap 
akhir adalah saran suara pengisian materi 
tidak hanya diisi dengan suara musik saja 
tetapi ada narator yang membantu dalam 
kegiatan LKS yang terintegrasi dengan 
multimedia interaktif. Untuk visualisasi 
media pembelajaran fisika secara lengkap 
disajikan pada lampiran 17 

 
2. Analisis Data 
a. Analisis hasil  temuan potensi dan 

masalah  
Hasil tahap temuan masalah dan 

potensi diperoleh dari observasi lapangan 
melalui angket guru fisika kelas XMIPA 
dari persamaan (3.1) menghasilkan nilai 
77,78%. Dari perolehan ini dapat 
dideskripsikan bahwa guru sangat 
membutuhkan pengembangan media 
pembelajaran 

Dari angket siswa kelas XMIPA5 dari 
persamaan (3.1) diperoleh angka 80,55%. 
Dari perolehan ini dapat dideskripsikan 
bahwa siswa sangat membutuhkan 
pengembangan produk media 
pembeajaran. Rerata dari analisis angket 
guru dan siswa mencapai 79,16% yang 
berarti  guru dan siswa sangat 
membutuhkan media pembelajaran yang 
berbasis multimedia interaktif . 
b. Analisis Hasil Validasi Ahli  

Proses validasi meliputi validasi oleh 
ahli desain media dan validasi desain  oleh 
ahli materi . Dari hasil angket ahli media 
yang dihitung dengan persamaan (3.2) 
diperoleh nilai  75% ,berdasarkan tabel 3.3, 
maka nilai tersebut sama dengan  nilai 54 
maka termasuk dalam kategori baik. 

Sedangkan angket ahli materi 
berdasarkan persamaan (3.2) diperoleh 
nilai 93,18 % ,berdasarkan tabel 3.3 maka 
nilai tersebut sama dengan 40,99%  
termasuk dalam kategori sangat baik.   
c. Analisis Data Penilaian / Tanggapan 

Uji Coba 
Hasil penilaian uji coba terbatas oleh 

siswa yang diperoleh persamaan(3.3) 
mendapatkan nilai  74, 58% berdasarkan 
tabel 3.6  produk yang diuji cobakan 
termasuk dalam krieria baik dan 
dinyatakan layak dengan revisi.  
d. Analisis Penilaian Uji coba produk 

Ujicoba pemakaian ditujukan untuk 
mengetahui kelayakan media yang telah 
dikembangkan dari data hasil belajar yang 
meliputi hasil belajar kognitif, afektif dan 
psikomotor. Data hasil ujicoba pemakaian 
menunjukan nilai rata-rata aspek sikap ( 
Lampiran 10 )  dan psikomor ( Lampiran 
14 ) siswa berturut- turut sebesar 84,44% 
dan 84,86 % yang berada dalam kategori 
sangat baik. Demikian juga nilai kognitif 
siswa (Lampiran 11.1 dan 11.2)  yaitu  
Rata-rata Pretest  sebesar 63,33  menurut 
tabel .7 masuk dalam kriteria baik ,layak 
dengan revisi.   

Hasil Postest dengan menggunakan 
produk pengembangan menunjukkan 
angka 79,83 dalam kategori sangat baik, 
layak tanpa revisi.  
1) Komposisi warna pada media 

interaktif agar diperbaiki lagi  
Saran Ahli materi : 
a) Contoh soal agar ditambah dalam 

LKS maupun CD interaktif 
b) Waktu yang disediakan untuk 

menjawab soal interaktif 
hendaknya dibuat 3 menit tiap 
soal 

c) Daftar pustaka hendaknya 
dilengkapi 

2) Revisi kedua dilakukan setelah  hasil 
Uji coba produk kelompok kecil, revisi 
tersebut yaitu :  
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a) Suara musik dikurangi  
b) Perbaikan pada teks materi yang 

semula warnanya tidak jelas  
diperjelas dengan warna yang 
lebih kontras dengan warna 
background sehingga lebih 
mudah terbaca 

c) Untuk menambah jumlah animasi 
pada materi membutuhkan waktu 
yang lama, jadi saran ini belum 
bisa diterima 

d) Saran untuk membuat media 
interaktif pada tema yang lain bisa 
dilakukan pada kesempatan lain 

3) Revisi ketiga atau revisi terakhir 
dilakukan setelah uji coba lapangan 
yaitu: 
Saran suara pengisian materi tidak 

hanya diisi dengan suara musik saja tetapi 
ada narator yang membantu dalam 
kegiatan LKS yang terintegrasi dengan 
multimedia interaktif. Untuk visualisasi 
media pembelajaran fisika secara lengkap 
disajikan pada lampiran 17. 

 
SIMPULAN  

Terdapat tiga hal pokok yang akan 
dipaparkan pada bab lima ini, yaitu 
simpulan kajian produk pengembangan, 
saran. pemanfaatan dan verifikasi  
1. Simpulan Kajian Model  

Berdasarkan hasil analisis data yang 
telah dilakukan pada Bab IV, maka dapat 
disimpulkan : 
a. Media pembelajaran fisika berbasis 

multimedia interaktif terintegrasi 
dengan LKS telah terbukti dapat 
mengatasi kesulitan penggunaan LKS 
yang tidak selaras dengan perangkat 
pembelajaran guru yang 
menyebabkan tujuan pembelajaran 
tidak tercapai, terbukti bahwa dengan 
uji coba penggunaan produk 
pengembangan ini hasil belajar 
kognitif mengalami peningkatan , dan 
hasil belajar afektif maupun 
psikomotor dapat tercapai dengan 
sangat baik. 

b.  Media pembelajaran fisika berbasis 
multimedia interaktif terintegrasi 
dengan LKS terbukti dapat mengatasi 
permasalahan kurang lengkapnya 
peralatan laboratorium, tidak adanya 
laboran serta waktu belajar yang 
efektif, karena dengan multimedia 
interaktif ini siswa dapat mengamati 
animasi- animasi yang menarik, tidak 
perlu alat-alat praktikum yang terlalu 
banyak, dan siswa merasa senang . 

c. Media pembelajaran fisika berbasis 
multimedia interaktif terintegrasi 
dengan LKS yang dikembangkan ini 
penting diwujudkan untuk  
meningkatkan pemahaman,  motivasi 
belajar, kreatifitas, dan partisipasi 
aktif siswa.  
 

2. Saran Pemanfaatan 
Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah penulis lakukan, maka perlu 
dilakukan beberapa hal sebagai upaya 
pemanfaatan  pengembangan produk : 
a. Media pembelajaran fisika berbasis 

multimedia interaktif terintegrasi 
dengan LKS sebaiknya dimanfaatkan 
secara lebih luas dan lebih optimal 
oleh guru fisika khususnya kelas X 
dengan menggunakan pendekatan 
Discovery learning 

b.  Media pembelajaran fisika berbasis 
multimedia interaktif terintegrasi 
dengan LKS didesain untuk dapat 
diupdate, sehingga setiap pengguna 
media pembelajaran ini dapat 
memperbarui sesuai dengan 
kebutuhan 

c. Dalam kegiatan pembelajaran, 
hendaknya guru memperhatikan  
karakteristik materi yang diajarkan 
dan memilih media yang sesuai 
dengan karakteristik materi tersebut 
 

3. Verifikasi / Revisi 
Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah penulis lakukan, maka perlu 
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dilakukan pengembangan produk lebih 
lanjut antara lain: 
a. Kegiatan pengembangan media 

pembelajaran fisika berbasis 
multimedia interaktif terintegrasi 
dengan LKS dapat dikembangkan 
pada Standar kompetensi lainnya. 

b. Kegiatan pengembangan media 
pembelajaran berbasis multimedia 
interaktif terintegrasi dengan LKS ini 
dapat dikembangkan pada mata 
pelajaran yang lain 

c. Suara dalam media sebaiknya tidak 
hanya suara musik sebaiknya 
diberikan narator secukupnya. 

d. Animasi dalam media bisa 
ditambahkan sesuai dengan 
kompetensi dan indikator materi. 
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ABSTRACT 

This study aims to analyze the application of Problem Based 

Learning (PBL) to improve students' ability to understand the 

content of Qur’anic verses and Hadith in the subject of Qur'anic 

Hadith, the danger of free association, especially in class XI 

MIPA 3 MAN 1 Lamongan. This research is a classroom action 

research (CAR) conducted by the teacher (educator) in the 

classroom or where he teaches which focuses on improving the 

learning process and praxis. The design used in this research is 

Kurt Lewin's (1890-1947) model which consists of 4 stages, 

namely planning, classroom action (acting), observation 

(observating) and reflection (reflecting), in each cycle. This 

research was conducted in 2 cycles. Data on student learning 

outcomes is obtained by giving a test (evaluation) in the form of 

a description of the dangers of promiscuity. The results of the 

study were analyzed using descriptive and percentage analysis 

techniques. The results of the observation of students’ , student 

learning outcomes also increased from 48% in the first cycle to 

85% in the second cycle. Based on the results of the study, it 

can be concluded that the application of the Problem Based 

Learning (PBL) learning model can improve critical thinking 

skills and student learning outcomes. 

Keywords:  Problem Based Learning, Promiscuity, al-Qur’an 

Hadits 

 

ABSTRAKSI 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan model 

pembelajaran Problem Based Learning (PBL) untuk 

meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami isi 

kandungan ayat al-Qur’an dan Hadits pada mata pelajaran al-

Qur’an Hadits, materi bahaya pergaulan bebas, khususnya di 

kelas XI MIPA 3 MAN 1 Lamongan. Penelitian ini merupakan 

penelitian tindakan kelas (Classroom Action Research) yang 

dilakukan oleh guru (pendidik) di kelas atau tempat ia mengajar 

yang terfokus pada penyempurnaan proses dan praksis 
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PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan aspek yang 

penting dalam menghadapi era 
globalisasi yang penuh dengan 
tantangan dan perubahan. Dengan 
pendidikan diharapkan dapat 
membentuk karakter penerus bangsa 
yang inovatif, terampil dan kreatif. 
Pendidikan sebagai suatu proses bukan 
hanya memberi bekal kemampuan 
intelektual dalam membaca, menulis, 
dan berhitung saja melainkan juga 
sebagai proses mengembangkan 
kemampuan peserta didik secara 
optimal dalam aspek intelektual, sosial, 
dan personal (Taufiq 2014).  

Pendidikan adalah proses 
meningkatkan kualitas manusia baik 
dari segi pengetahuan, sikap, dan 
keterampilan dengan mengikuti 
prosedur tertentu agar dapat 
bermanfaat bagi dirinya, keluarga, 
masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi, 
pendidikan tidak hanya 
mengembangkan kemampuan 
intelektual saja, namun juga bagaimana 

mengimplementasikannya dalam 
kehidupan bermasyarakat dengan 
menanamkan nilai-nilai moral. 
Pendidikan merupakan proses interaksi 
antara peserta didik dan tenaga 
pendidik dalam kegiatan pembelajaran 
(Fauzia 2018). 

Untuk mengembangkan kreativitas 
siswa, dalam proses pembelajaran 
kemampuan berpikir kritis merupakan 
salah satu hal yang penting, karena 
dengan berpikir kritis siswa akan 
menggunakan potensi pikiran secara 
maksimal untuk memecahkan suatu 
permasalahan yang dihadapinya dalam 
kehidupan sehari-hari. Selain itu, 
berpikir kritis juga penting untuk 
merefleksi diri siswa agar siswa terbiasa 
dilatih untuk berpikir (Rahmadani 
2017).  

Kemampuan berpikir kritis akan 
muncul dalam diri siswa apabila selama 
proses pembelajaran di dalam kelas, 
guru membangun pola interaksi dan 
komunikasi yang lebih menekankan 

pembelajaran. Desain yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah model Kurt Lewin (1890- 1947) yang terdiri dari 4 tahap 

yaitu perencanaan (planning), pelaksanaan tindakan kelas 

(acting), pengamatan (observating) dan refleksi (reflecting), 

dalam setiap siklus. Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus. 

Data hasil belajar siswa diperoleh dengan memberikan tes 

(evaluasi) berupa uraian materi bahaya pergaulan bebas. Hasil 

penelitian dianalisis dengan teknik analisis deskriptif dan 

persentase. Hasil observasi menunjukkan  ada peningkatan 

prestasi belajar siswa dari 48% pada siklus I menjadi 85% pada 

siklus II. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

penerapan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 

dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan hasil 

belajar siswa. 

Kata kunci:   Problem Based Learning, Pergaulan Bebas, al-

Qur’an Hadits 
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pada proses pembentukan pengetahuan 
secara aktif oleh siswa. Semakin sering 
umpan balik yang dilakukan guru 
kepada siswa, maka akan semakin 
berkembang kemampuan siswa dalam 
bertanya, berargumentasi, maupun 
menjawab pertanyaan dari guru 
(Darmawan, 2010).  

Semakin sering siswa dilatih untuk 
berpikir kritis pada saat proses 
pembelajaran di kelas, maka akan 
semakin bertambah pula pengetahuan 
dan pengalaman siswa dalam 
memecahkan permasalahan di dalam 
maupun di luar kelas. Oleh karena itu, 
menjadi tugas bagi guru untuk mampu 
meningkatkan kemampuan berpikir 
kritis dalam proses pembelajaran yang 
dipimpinnya.  

Untuk memberikan kemampuan 
berpikir kritis kepada siswa, tidak 
diajarkan secara khusus sebagai suatu 
mata pelajaran. Akan tetapi, dalam 
setiap mata pelajaran yang diajarkan 
oleh guru, kemampuan berpikir kritis 
hendaknya mendapatkan tempat yang 
utama. Karena dengan berpikir kritis, 
mampu menumbuhkan dan 
meningkatkan pemahaman siswa 
(Tamarli 2017). 

Berkaitan dengan konsep 
pembelajaran, kurikulum 2013 
menghendaki dilakukakannya 
perubahan mendasar dalam kegiatan 
pembelajaran di kelas. Kesalahan yang 
selama ini terjadi dalam 
penyelenggaraan pembelajaran di kelas 
tidak boleh terulang lagi. Guru tidak lagi 
harus mendominasi kegiatan 
pembelajaran dengan metode ceramah, 
sementara siswa hanya duduk manis 
mendengarkan sambil bengong atau 
bahkan sampai terkantuk-kantuk. 

Sejauh ini proses pembelajaran di 
sekolah masih didominasi oleh sebuah 
paradigma yang menyatakan bahwa 

sebuah pengetahuan (knowledge) 
merupakan perangkat fakta-fakta yang 
harus dihafal. Di samping itu, situasi 
kelas sebagian besar masih berfokus 
pada guru (teacher) sebagai sumber 
utama pengetahuan, serta penggunaan 
metode ceramah sebagai pilihan utama 
strategi belajar mengajar (Tamarli 2017). 

Selama ini, pembelajaran di kelas 
lebih sering menekankan pada aspek 
kognitifnya saja dalam cakupan 
materinya. Hal ini menyebabkan 
pembelajaran menjadi membosankan. 
Selain itu, permasalahan-permasalahan 
yang disampaikan juga cenderung 
bersifat akademik (book oriented), 
kurang mengacu pada permasalahan 
yang dekat dengan kehidupan sehari-
hari. Sehingga siswa jarang sekali 
mempunyai kesempatan untuk 
mengembangkan daya nalarnya dan 
kesulitan dalam praktik di luar kelas. 

Dari hasil pengamatan peneliti 
sebagai guru di MAN 1 Lamongan 
selama ini, menunjukkan bahwa hasil 
belajar siswa kelas X, XI, XII pada mata 
pelajaran al-Qur’an Hadits masih 
didapatkan hampir 70% siswa belum 
mencapai hasil yang maksimal (Suminto 
2018). Hal ini disebabkan oleh beberapa 
faktor diantaranya yaitu faktor dari 
dalam diri siswa seperti masih 
kurangnya keaktifan dan kemampuan 
siswa dalam berpikir kritis. Indikator 
dari kurang aktif disini terlihat bahwa 
dalam proses pembelajaran di kelas, 
masih banyak siswa yang malas 
bertanya, menjawab, maupun 
menanggapi pertanyaan dari guru.  

Saat diberikan pertanyaan, hanya 
beberapa siswa saja yang mau 
menjawab pertanyaan dari guru. Peran 
serta siswa dalam proses pembelajaran 
masih kurang, yakni hanya sedikit siswa 
yang menunjukkan keaktifan 
berpendapat dan bertanya. Pertanyaan 
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yang diajukan siswa juga belum 
menunjukkan pertanyaan-pertanyaan 
kritis berkaitan dengan materi yang 
dipelajari. Jawaban dari pertanyaan 
masih sebatas ingatan dan pemahaman 
saja, belum terdapat jawaban yang 
menunjukkan adanya analisis terhadap 
pertanyaan guru. Siswa masih 
cenderung malas untuk menggali 
kemampuan berpikirnya dalam proses 
pembelajaran, sehingga pembelajaran 
menjadi pasif dan berdampak pada hasil 
belajar siswa yang rendah. 

Berdasarkan permasalahan-
permasalahan di atas maka perlu 
adanya peningkatan kualitas 
pembelajaran dengan melakukan 
berbagai cara. Salah satunya dengan 
mengembangkan model pembelajaran 
yang sudah ada. Setiap pembelajaran, 
seorang guru harus mampu memilih 
pendekatan dan metode pembelajaran 
yang sesuai dengan materi dan tujuan 
pembelajaran. Model pembelajaran 
merupakan landasan praktik 
pembelajaran hasil penurunan teori 
psikologi pendidikan dan teori belajar 
yang dirancang berdasarkan analisis 
terhadap implementasi kurikulum dan 
implikasinya pada tingkat operasional 
di kelas (Suprijono 2009). 

Model pembelajaran yang dapat 
diterapkan dalam melibatkan siswa 
menjadi aktif dan inovatif secara 
keseluruhan guna menunjang 
kelancaran proses pembelajaran adalah 
menggunakan model pembelajaran 
Problem Based Learning (PBL).  

Pada hakikatnya model 
pembelajaran Problem Based Learning 
(PBL) adalah suatu pendekatan 
pembelajaran yang menggunakan 
masalah dunia nyata sebagai suatu 
konteks bagi siswa untuk belajar tentang 
cara berpikir kritis dan ketrampilan 
pemecahan masalah, serta memperoleh 

pengetahuan dan konsep yang esensial 
dari materi pelajaran. 

Model pembelajaran PBL adalah 
pembelajaran yang menitik beratkan 
kepada peserta didik sebagai pembelajar 
serta terhadap permasalahan yang 
otentik atau relevan yang akan 
dipecahkan dengan menggunakan 
seluruh pengetahuan yang dimilikinya 
atau dari sumber-sumber lainnya.  

Penerapan model pembelajaran 
Problem Based Learning (PBL) dapat 
menjadi upaya dalam meningkatkan 
hasil belajar siswa. Hal ini karena model 
Problem Based Learning (PBL) 
memunculkan masalah sebagai langkah 
awal mengumpulkan dan 
mengintegrasikan pengetahuan baru 
(Fauzia 2018). 

Penelitian dalam pembelajaran 
berbasis masalah sudah banyak 
dilakukan para peneliti. Sebagian besar, 
hasil penelitian tersebut menyimpulkan 
bahwa model pembelajaran Problem 
Based Learning memberikan perubahan 
positif terhadap hasil belajar siswa. 
Adapun beberapa penelitian yang 
berkaitan dengan pembelajaran berbasis 
masalah, antara lain: (1) Hadist Awalia 
Fauzia (2018), “Penerapan Model 
Pembelajaran Problem Based Learning 
Untuk Meningkatkan Hasil Belajar 
Matematika SD”. Dalam penelitian 
tersebut dapat disimpulkan bahwa salah 
satu model pembelajaran yang tepat 
untuk kegiatan pembelajaran adalah 
model Problem Based Learning.  

Dengan model pembelajaran seperti 
ini membuat peserta didik lebih mudah 
menerima dan memahami materi yang 
diberikan. Peserta didik bisa 
memecahkan masalah tersebut dengan 
mencari dari berbagai sumber. Peserta 
didik membangun sendiri 
pengetahuannya sehingga pembelajaran 
menjadi lebih bermakna (Fauzia 2018); 
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(2) Widodo dan Lusi Widayanti (2014), 
“Peningkatan Aktivitas Belajar dan 
Hasil Belajar Siswa dengan Metode 
Problem Based Learning pada Siswa 
Kelas VII A MTs Negeri Donomulyo 
Kulon Progo Tahun Pelajaran 
2012/2013”.  

Penelitian ini menghasilkan 
kesimpulan bahwa metode problem 
based learning dapat meningkatkan 
aktivitas belajar siswa kelas VII A di MTs 
Donomulyo, Nanggulan, Kulon Progo 
pada pokok bahasan wujud zat dan 
perubahannya (Widodo and Widayanti 
2014); (3) Siti Azhari Siregar (2018), 
“Penerapan Model Pembelajaran 
Problem Based Leraning untuk 
meningkatkan hasil belajar Al-Qur’an 
Hadits siswa kelas XI di MA 
Hasanuddin di Teluk Betung Bandar 
Lampung”.  

Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa dengan melalui penerapan 
model pembelajaran Problem Based 
Learning pada mata pelajaran al-Qur’an 
Hadits kelas XI MA Hasanuddin dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa 
(Siregar 2018). 

Adapun dalam tulisan ini peneliti 
bermaksud untuk menganalisis 
penerapan model pembelajaran Problem 
Based Learning (PBL) untuk 
meningkatkan kemampuan siswa dalam 
memahami isi kandungan ayat al-
Qur’an dan Hadits pada mata pelajaran 
al-Qur’an Hadits, khususnya di kelas XI 
MIPA 3 MAN 1 Lamongan. Adapun 
permasalahan yang diangkat dalam 
memahami isi kandungan ayat al-
Qur’an dan Hadits adalah berkaitan 
dengan menghindari pergaulan bebas 
dan perbuatan keji.  

Masa remaja merupakan usia yang 
rawan dalam banyak hal, khususnya 
dalam hal pergaulan. Kemajuan 
teknologi juga memicu meluasnya 

pergaulan. Apalagi pada masa sekarang 
ini, zaman yang serba canggih. Pada 
masa kini, pergaulan bebas menjadi 
bahaya utama yang dihadapi oleh 
kalangan remaja. Tidak hanya itu, 
pergaulan bebas juga menimbulkan 
kekhawatiran para orang tua. Sebab usia 
remaja yang masih labil sangat mudah 
terjebak oleh dampak negatif dari 
pergaulan. Meskipun ada juga yang 
memanfaatkannya dengan baik untuk 
kemajuan.  

Pergaulan bebas merupakan salah 
satu penyebab rusaknya moral anak 
bangsa. Mereka merasa bebas tanpa 
diperhatikan oleh orang tua. Sehingga 
mereka kehilangan akhlak mulia yang 
seharusnya dimiliki oleh para calon 
pemimpin bangsa. Berbagai hal negatif 
dapat mereka lakukan untuk memenuhi 
rasa bahagia. Pergaulan bebas 
menyebabkan anak kehilangan sikap 
sopan dan hanya mengikuti trend 
zaman.  

Dampak negatif dari pergaulan 
bebas yang berdampak besar bagi diri 
sendiri maupun keluarga yaitu hamil di 
luar nikah. Kurangnya sex education 
untuk remaja menjadi penyebab 
utamanya. Hamil sebelum menikah 
bahkan telah terjadi pada anak usia 
Sekolah Dasar (SD). Mereka tidak 
mengetahui apa yang mereka lakukan 
dan juga dampak setelah mereka 
melakukan hal tersebut.  

Oleh karenanya, bisa dikatakan 
bahwa pergaulan pada masa kini telah 
memasuki zona yang berbahaya. 
Dampak negatif dari pergaulan bebas 
telah memakan banyak korban. Mulai 
dari kerusakan moral dan penggunaan 
obat terlarang serta hamil sebelum 
menikah. Pergaulan bebas yang terjadi 
di kalangan remaja dapat dikurangi 
melalui peran utama orang tua dan 
guru. Orang tua dan guru harus 
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memberikan edukasi dan pengawasan 
yang cukup kepada anak. 
 
 
METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian 
tindakan kelas (PTK). Desain yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah 
model Kurt Lewin (1890- 1947) yang 
terdiri dari 4 tahap yaitu perencanaan 
(planning), pelaksanaan tindakan kelas 
(acting), pengamatan (observating) dan 
refleksi (reflecting), dalam setiap siklus. 
Dengan penelitian ini diperoleh manfaat 
berupa perbaikan praktis yang meliputi 
penanggulangan berbagai masalah 
belajar siswa dan kesulitan mengajar 
oleh guru.  

Untuk mengevaluasi ada tidaknya 
dampak positif terhadap tindakan, 
diperlukan kriteria keberhasilan, yang 
ditetapkan sebelum tindakan dilakukan. 
Dari kegiatan refleksi ini, diperoleh 
ketetapan tentang hal-hal yang telah 
tercapai menjadi bahan dalam 
merencanakan kegiatan siklus 
berikutnya. 

Tindakan penelitian ini dilakukan 
dalam dua siklus sebab setelah 
dilakukan refleksi yang meliputi analisis 
dan penilaian terhadap proses tindakan, 
akan muncul permasalahan atau 
pemikiran baru sehingga perlu 
dilakukan perencanaan ulang, 
pengamatan ulang, tindakan ulang serta 
dilakukan refleksi ulang. Penelitian ini 
dilaksanakan pada tanggal 04 Agustus 
sampai dengan 29 September 2018, 
bertempat pada Madrasah Aliyah 
Negeri 1 Lamongan pada siswa kelas XI 
MIPA 3 semester ganjil tahun pelajaran 
2018/2019. Subjek dalam penelitian 
tindakan kelas ini adalah siswa kelas XI 
MIPA 3 MAN 1 Lamongan dengan 
jumlah siswa yaitu 27 orang yang terdiri 
dari 20 perempuan dan 7 laki-laki. 

Teknik pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah 
teknik observasi. Instrumen yang 
digunakan berupa soal pre-tes dan post-
tes. Analisis data terhadap hasil belajar 
siswa dalam pembelajaran al-Qur’an 
Hadits. Dianalisis dengan menggunakan 
analisis deskriptif teknik persentase. 
Hasil belajar siswa diketahui dari tes 
masing-masing siklus. Data 
peningkatan hasil belajar siswa didapat 
dengan menggunakan selisih yaitu 
mem-bandingkan rata-rata nilai tes 
siklus 1 dan tes siklus II. 

Siklus ke-1 bertujuan untuk 
mengetahui tingkat pemahaman isi 
kandungan ayat al-Qur’an dan Hadits 
dalam pembelajaran al-Qur’an Hadits, 
yang kemudian digunakan sebagai 
bahan refleksi untuk melakukan 
tindakan pada siklus ke-2. Sedangkan 
siklus ke-2 dilakukan untuk mengetahui 
peningkatan pemahaman isi kandungan 
ayat al-Qur’an dan Hadits dalam 
pembelajaran al-Qur’an Hadits setelah 
dilakukan perbaikan terhadap 
pelaksanaan pembelajaran yang 
didasarkan pada refleksi siklus ke-2. 

Kesimpulan diambil berdasarkan 
perubahan hasil tes dan non tes antara 
siklus ke-1 ke siklus berikutnya. Dari 
perubahan hasil tes, jika menunjukkan 
kenaikan positif secara signifikan berarti 
terjadi peningkatan hasil pembelajaran. 
Tetapi jika sebaliknya, maka perlu 
refleksi dan perbaikan pelaksanaan 
model pembelajaran yang diterapkan 
antara siklus selanjutnya.  

Sedangkan perubahan hasil non tes 
baik dari wawancara, angket maupun 
jurnal, diungkap apa adanya sesuai hasil 
yang telah terkumpul sebagai 
perbandingan antara siklus ke-1 dengan 
siklus berikutnya. Indikator 
keberhasilan dalam penelitian ini 
adalah: (1) meningkatnya hasil belajar 
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siswa terhadap materi memahami 
kandungan ayat al-Qur’an dan Hadits; 
(2) Persentase ketuntasan belajar klasikal 
siswa yang mencapai Ketuntasn Kriteria 
Minimal (KKM) yang telah di tetapkan 
yaitu > 70 sebesar 85 %. 

 
PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil data yang penulis 
dapatkan di lapangan dengan 
melakukan observasi dan wawancara, 
serta dokumentasi maka gambaran 
tentang penerapan hasil pembelajaran 
Problem Based Learning (PBL) untuk 
meningkatkan kemampuan siswa dalam 
memahami isi kandungan ayat al-
Qur’an dan Hadits pada mata pelajaran 
Al-Qur’an Hadits peserta didik kelas XI 
MIPA 3 di MAN 1 Lamongan 
mengalami peningkatan yang 
signifikan.  

Sebelum penelitian ini dilaksanakan, 
penulis sebagai guru menerapkan 
pembelajaran dengan pendekatan 
konvensional dengan metode ceramah 
dan penjelasan, tanya jawab, serta 
pembagian tugas dan latihan. 
Pembelajaran dengan menggunakan 
cara-cara konvensional cenderung pada 
belajar hafalan, menekankan informasi 
konsep, sehingga terlihat tidak ada 
peran aktif siswa.  

Hal ini dapat dilihat dari hasil nilai 
ulangan harian I dengan nilai tertinggi 
75, nilai rata-rata sebesar 58 dan nilai 
terendah 45. Sedangkan jumlah siswa 
yang hasil belajarnya memenuhi standar 
Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 
sebanyak 8 siswa atau 33%. Dengan 
demikian, pembelajaran dengan 
menggunakan cara konvensional 
berdampak pada hasil belajar siswa 
yang relatif rendah. 

Perencanaan tindakan yang penulis 
lakukan sesuai dengan langkah dalam 

pembelajaran PBL (Problem Based 
Learning), yakni sebagai berikut: 

Pertama, penulis (peneliti/guru) 
melakukan studi pendahuluan baik 
terhadap materi yang akan disampaikan 
maupun studi untuk penerapan metode 
yang akan diterapkan. Apakah materi 
sesuai dengan metode atau tidak. Dalam 
hal ini, materi yang akan dijadikan 
sebagai bahan pembelajaran adalah ayat 
dan hadis tentang menghindari 
pergaulan bebas dan perbuatan keji.  

Menurut penulis, materi ini sangat 
tepat bila digunakan pendekatan PBL 
karena sangat kontekstual. Banyak 
sekali masalah yang berhubungan 
dengan bahaya pergaulan bebas yang 
dapat dimunculkan oleh siswa atau 
guru dan menarik untuk dipelajari dan 
didiskusikan. Tindakan berikutnya 
adalah menentukan tujuan atau hasil 
pembelajaran yang diharapkan dengan 
menampilkan beberapa indikator. 
Langkah berikutnya, membentuk 
kelompok.  

Penulis membentuk kelompok 
dimana setiap kelompok sekitar lima 
orang siswa. Langkah berikutnya, 
penulis (guru) memberikan apersepsi 
singkat untuk memberikan motivasi 
kepada siswa untuk mempelajari makna 
dan tafsir dari ayat dan hadis tentang 
menghindari pergaulan bebas dan 
perbuatan keji karena meteri ini sangat 
penting untuk dikaji dan dipahami oleh 
siswa.  

Penulis juga menggunakan berbagai 
visualisasi dengan gambar-gambar yang 
berkaitan dengan isu-isu sekitar bahaya 
pergaulan bebas juga menggunakan 
berbagai berita yang penulis peroleh 
dari majalah dan surat kabar. Tindakan 
ini penulis lakukan sebagai stimulasi 
kepada siswa agar muncul berbagai 
permasalahan sekitar bahaya pergaulan 
bebas. 
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Kedua, penulis memberikan 
kesempatan kepada setiap kelompok 
untuk berdiskusi, yakni memunculkan 
masalah-masalah sekitar bahaya 
pergaulan bebas. Penulis memberikan 
stimulus kepada mereka agar mencari 
masalah-masalah yang dekat dengan 
kehidupan mereka (tentu yang 
berhubungan dengan isu-isu bahaya 
pergaulan bebas) agar masalah tersebut 
kontekstual dan bermakna bagi 
kehidupan praktis mereka.  

Masalah yang kontekstual dan 
bermakna bagi siswa akan berdampak 
pada daya tarik yang lebih kuat, 
sehingga siswa akan belajar bukan 
berangkat dari keterpaksaan, tetapi 
berangkat dari sebuah kesadaran. Hal 
ini akan mempengaruhi keefektifan 
dalam proses pembelajaran. Kalau ada 5 
kelompok, tentu akan muncul 5 
permasalahan yang menarik yang dapat 
didiskusikan oleh siswa. 

Ketiga, Memberikan kesempatan 
kepada setiap kelompok untuk 
melakukan investigasi dan inquiri.1 
Mereka boleh melakukan kajian 
terhadap berbagai buku-buku rujukan 
atau melihat dampak dari bahaya 
pergaulan bebas yang terjadi di 
lingkungan sekitar kehidupan mereka. 
Lalu penulis memberi kesempatan 
kepada mereka untuk beradu 
argumentasi untuk merencanakan 
strategi dan sekaligus pelaksanaan 
untuk memecahkan masalah tersebut. 

Keempat, Setelah setiap kelompok 
mampu menyelesaikan tugas 
melakukan investigasi dan inquiri, lalu 
menemukan pemecahan masalah yang 
tepat, mereka diberi kesempatan untuk 

                                                           
1 Menurut Carin dan Sund mengemukakan bahwa inquiri 
adalah the process of investigating of problame yang artinya 
bahwa inkuiri adalah proses penyelidikan sebuah masalah 
(Mulyasa 2002, 208). Pembelajaran Inquiri merupakan salah 
satu cara belajar atau penelaahan yang bersifat mencari 

melakukan presentasi hasil. Presentasi 
hasil merupakan tahap akhir untuk 
mengecek hasil karya atau produk dari 
investigasi dan inquiri dalam rangka 
memecahkan masalah yang timbul 
dalam kelompok masing-masing. 
Presentasi dilakukan di depan kelas 
sehingga kelompok siswa yang lain 
dapat ikut mengevaluasi produk yang 
dihasilkan.  

Di sisi lain, presentasi ini bagi guru 
adalah merupakan sarana untuk 
penilaian afektif dan psikomotorik 
dengan memantau keteraturan dan 
kelancaran kelompok siswa dalam 
berkomunikasi antar kelompok maupun 
dalam kelompok baik lisan maupun 
tulisan. 

Tindakan yang dilaksanakan pada 
siklus I ini merupakan realisasi dari 
perencanaan tindakan yang telah 
disusun meliputi kegiatan pertama, 
kedua, ketiga, dan keempat. Setiap 
pelaksanaan tindakan dalam kegiatan 
tatap muka dilakukan observasi. 
Observasi dilakukan oleh peneliti 
(penulis) dan teman sejawat. Sedang 
yang diobservasi adalah kegiatan yang 
dilakukan oleh siswa maupun guru 
selama proses pembelajaran 
berlangsung. 

Dari hasil analisis diperoleh bahwa 
hasil belajar siswa terjadi peningkatan 
dari kondisi awal, siklus 1 ke siklus II. 
Rekapitulasi hasil belajar siswa pada 
kondisi awal, siklus I dan II dapat dilihat 
pada tabel berikut. 
 
 
 
 

pemecahan permasalahan dengan cara kritis, analisis, dan 
ilmiah dengan menggunakan langkah-langkah tertentu 
menuju suatu kesimpulan yang meyakinkan karena didukung 
oleh data dan fakta (Hamdani 2017, 182). 
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Tabel. 1 Rekapitulasi Hasil Belajar 
Siswa pada Kondisi Awal Siklus I dan 

Sikulus II 

No. Aspek 
Siklus 

Kondisi 
Awal 

Siklus 
I 

Siklus 
II 

1 
Nilai 
terendah 45 55 65 

2 
Nilai 
tertinggi 

75 80 90 

3 
Siswa 
tuntas 

8 13 23 

4 
Siswa 
tidak 
tuntas 

19 14 4 

5 

% 
ketentuan 
belajar 
klasikal 

33,3% 48,14% 85,18% 

6 

Selisih 
dari 
siklus I 
dan 
Siklus II 

 37 % 

 

 
Berdasarkan tabel di atas dapat 

dilihat bahwa persentase ketuntasan 
pada kondisi awal hanya 33% atau 8 
siswa yang tuntas dari 27 siswa. 
Sehingga dengan berbekal pengamatan 
pada kondisi awal itulah peneliti ingin 
memperbaiki sistem belajar mengajar 
agar hasil belajar siswa meningkat. 
setelah dilakukan perubahan model 
pembelajaran diperoleh hasil ketuntasan 
belajar siswa pada siklus I sebesar 48% 
atau siswa yang tuntas menjadi 13 orang 
dari jumlah siswa 27 siswa.  

Kemudian dilakukan siklus ke II 
sebagai perbaikan pada siklus I, 
sehingga diperoleh gambaran tindakan 
yang akan dilaksanakan pada siklus ke 
II. Persentase ketuntasan belajar klasikal 
pada siklus II terjadi peningkatan dari 
siklus I yang sangat signifikan yaitu 85% 
atau terdapat terdapat 23 siswa dari 27 

siswa yang tuntas dan hanya 4 siswa 
yang tidak tuntas. Adanya peningkatan 
hasil belajar pada Siklus II ini 
dipengaruhi oleh adanya revisi yang 
dilakukan guru pada siklus II. 

Berdasarkan hasil observasi peneliti 
dalam proses pembelajaran pada siklus I 
terlihat siswa kurang termotivasi dalam 
belajar, siswa terlihat masih kurang aktif 
dalam kelompok. Hal ini berdasarkan 
hasil refleksi terhadap hasil belajar siswa 
yang diperoleh pada siklus I ternyata 
belum mencapai seperti yang 
diharapkan peneliti yaitu minimal 85% 
tuntas secara klasikal.  

Maka peneliti memutuskan untuk 
melanjutkan siklus II dengan 
memberikan tindakan yang agak 
berbeda dari siklus I, hal tersebut 
dilakukan dengan harapan dapat 
mencapai indikator keberhasilan yang 
telah ditetapkan sebelumnya. 

Hasil observasi peneliti terhadap 
proses pembelajaran materi bahaya 
pergaulan bebas dengan menggunakan 
model pembelajaran Problem Based 
Learning pada siklus II terlihat semangat 
siswa untuk berpikir dan memecahkan 
masalah semakin bertambah.  

Mereka secara aktif berdiskusi 
dalam memecahkan masalah, suasana 
kelas mulai menyenangkan dan siswa 
mulai tertarik mengikuti pembelajaran. 
Berdasarkan data hasil tes belajar siswa 
pada setiap siklus, seperti yang tertera 
dalam tabel di atas, dapat dikatakan 
hasil pembelajaran materi bahaya 
pergaulan bebas dengan mengunakan 
metode Problem Based Learning 
menujukkan adanya peningkatan hasil 
belajar siswa secara kuantitatif dan 
kualitatif.  
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KESIMPULAN 

Hasil temuan dan pembahasan pada 
Berdasarkan hasil penelitian, maka 
dapat diambil beberapa kesimpulan, 
yaitu penggunaan metode Problem 
Based Learning dapat meningkatkan 
kemampuan berpikir kritis siswa dalam 
memahami isi kandungan ayat al-Qurán 
dan Hadits tentang bahaya pergaulan 
bebas, penggunaan metode Problem 
Based Learning dapat membantu 
memudahkan siswa mengingat materi 
pembelajaran, karena siswa terlibat 
langsung dalam proses penyelidikan 
dan pemecahan masalah.  

Penggunaan metode Problem Based 
Learning dapat membangkitkan 
keaktifan, motivasi dan kreatifitas siswa 
dalam pembelajaran, dan suasana kelas 
menjadi lebih menyenangkan. 
Penggunaan metode Problem Based 
Learning dalam pembelajaran al-Qur’an 
Hadits pada materi bahaya pergaulan 
bebas dalam meningkatkan hasil belajar 
siswa dikatakan berhasil karena tiap 
siklus mengalami peningkatan hasil 
belajar yaitu Siklus I 48% dan siklus II 
85%. 
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ABSTRACT 

Teaching Indonesian Language in schools aims to enable students 

to acquire the ability to think logically, critically and 

systematically. Through teaching Indonesian Language, students 

are able to develop the ability to think logically and have critical 

thinking skills in everyday lifeGenerally Indonesian language 

learning in schools still uses a conventional system, where the 

teacher explains, students listen and record and work 

assignments. So student involvement here is passive involvement. 

They only accept, learn what is obtained in class. In order to 

achieve the goals of learning well as stated in the curriculum, in 

addition to the appropriate learning model, it is necessary to have 

appropriate learning tools. The device used in this study is a 

learning tool designed by researchers that contains valuable 

information needed by the teacher, especially various kinds of 

strategies and methods and learning resources that are placed on 

the side page so that it is very easy to see and easy to understand. 

The advantages of the device in this study compared to learning 

devices used in schools so far, especially MAN Lamongan is that 

the needs of students who have different ability levels can be 

handled. To meet this need, this device is equipped with alternative 

teaching strategies, in the form of guidebooks for all students, 

teacher books, LKS (student activity sheets), reinforcement for 

students with average competency, and enrichment for students 

above average. 

Keywords: Application, STAD, Learning Model, Increase, 

Learning Outcomes 

 

ABSTRAKSI 

Pengajaran Bahasa Indonesia di sekolah bertujuan agar siswa 

dapat memperoleh kemampuan berpikir logis, kritis dan 

sistematis. Melalui pengajaran Bahasa Indonesia, diharapkan 

siswa mampu mengembangkan kemampuan untuk berpikir secara 

logis dan memiliki keterampilan berpikir kritis dalam kehidupan 

sehari-hari. Umumnya, pembelajaran Bahasa Indonesia di sekolah 

masih menggunakan sistem konvensional, di mana guru 

menerangkan, siswa mendengarkan dan mencatat serta pengerjaan 

tugas. Sehingga keterlibatan siswa di sini adalah keterlibatan pasif. 
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LATAR BELAKANG

Sesuai dengan tujuan pendidikan 
nasiona dan untuk mengikuti 
perkembangan Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi (IPTEK) yang maju sangat 
pesat, maka Bahasa Indonesia 
mempunyai peranan yang sangat penting, 
yakni Bahasa Indonesia merupakan salah 
satu Ilmu dasar yang kegunaannya dan 
tidak dapat dipisahkan dari Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi, karena 
hubungannya sangat erat. 

Pengajaran Bahasa Indonesia di 
sekolah bertujuan agar siswa dapat 
memperoleh kemampuan berpikir logis, 
kritis dan sistematis. Melalui pengajaran 
Bahasa Indonesia, siwa mampu 
mengembangkan kemampuan untuk 
berpikir secara logis dan memiliki 
keterampilan berpikir kritis dalam 
kehidupan sehari-hari. Umumnya 
pembelajaran Bahasa Indonesia di sekolah 
masih menggunakan sistem 
konvensional, di mana guru 
menerangkan, siswa mendengarkan dan 
mencatat serta pengerjaan tugas. Sehingga 

keterlibatan siswa di sini adalah 
keterlibatan pasif. Mereka hanya 
menerima, mempelajari apa yang 
diperoleh di kelas. 

Dalam proses belajar mengajar 
dengan menggunakan pendekatan 
keterampilan proses, para guru sebaiknya 
membuat rencana pembelajaran untuk 
satu semester. Dalam perencanaan ini 
ditentukan semua konsep-konsep yang 
dikembangkan, dan untuk setiap konsep 
ditentukan metode atau pendekatan yang 
akan digunakan serta keterampilan proses 
yang akan dikembangkan. Gagne dalam 
dahar (1986:18) menyebutkan bahwa 
dengan mengembangkan keterampilan 
proses, anak akan dibuat kreatif, ia akan 
mampu mempelajari Bahasa Indonesia di 
tingkat yang lebih tinggi dalam waktu 
yang lebih singkat. 

Dengan menggunakan keterampilan-
keterampilan memproses perolehan, 
siswa akan mampu menemukan dan 
mengembangkan sendiri fakta dan 
konsep serta menumbuhkan dan 

Mereka hanya menerima, mempelajari apa yang diperoleh di 

kelas. Agar tujuan pembelajaran mecapai sasaran dengan baik 

seperti tercantum dalam kurikulum, selain digunakan model 

pembelajaran yang sesuai, juga perlu adanya perangkat 

pembelajaran sesuai pula. Perangkat yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah perangkat pembelajaran yang dirancang oleh 

peneliti yang memuat informasi berharga yang dibutuhkan guru, 

khususnya berbagai macam strategi dan metode serta sumber 

belajar yang ditempatkan pada halaman samping sehingga sangat 

mudah dilihat dan mudah dipahami. Keunggulan perangkat dalam 

penelitian ini dibandingkan dengan perangkat pembelajaran yang 

digunakan di sekolah selama ini khususnya MAN 1 Lamongan 

adalah kebutuhan siswa yang dimiliki tingkat kemampuan yang 

berbeda dapat ditangani. Untuk memenuhi kebutuhan seperti ini 

perangkat ini dilengkapi dengan alternatif strategi pengajaran, 

berupa buku panduan untuk seluruh siswa, buku guru, LKS 

(lembar kegiatan siswa), penguatan untuk siswa dengan 

kemampuan rata-rata, dan pengayaan untuk siswa di atas rata-rata. 

Kata kunci: Penerapan, STAD, Model Pembelajaran, 

Peningkatan, Hasil Belajar 
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mengembangkan sikap dan nilai. Seluruh 
Irama, gerak atau tindakan dalam proses 
belajar mengajar seperti ini akan 
menciptakan kondisi ‘belajar yang 
melibatkan siswa secara aktif. Agar 
keterampilan proses yang dikembangkan 
dapat berjalan, siswa perlu dilatih 
keterampilan proses tersebut sebelum 
pendekatan keterampilan proses itu dapat 
dilaksanakan. Menurut Nur (1996:10) 
‘pendekatan’ keterampilan proses dapat 
berjalan bila siswa telah memiliki 
keterampilan proses yang diperlukan 
untuk satuan pelajaran tertentu. 

Pendekatan keterampilan proses 
menekankan pada keterampilan 
memeroleh pengetahuan dan 
mengomunikasikan hasilnya. Hal ini 
berarti proses belajar mengajar di sekolah 
tidak hanya berlandaskan pada teori 
pembelajaran perilaku, tetapi lebih 
implikasi teori belajar kognitif dalam 
pengajaran Bahasa Indonesia adalah 
memusatkan kepada berpikir atau proses 
mental anak dan tidak sekedar kepada 
hasilnya. Relevansi dari teori 
konstruktivis, siswa secara aktif 
membangun pengetahuan sendiri. 

 
TINJAUAN PUSTAKA 
1. Pengertian Belajar 

Sebagai landasan penguraian 
mengenal apa yang dimaksud dengan 
belajar, terlebih dahulu akan 
dikemukakan beberapa definisi: 

Witherington dalam buku 
Educational Psycology mengemukakan, 
bahwa: 

“Belajar adalah suatu perubahan di 
dalam kepribadian yang menyatakan 
diri sebagai suatu pola baru dari 
reaksi yang berupa kecakapan, sikap, 
kebiasaan, kepandaian atau sesuatu 
pengertian”. (dalam Ngalim 
Purwanto, 1990:84) 

 
 
 

Menurut Wasty Soemanto (1990:99) 
Belajar adalah proses sedemikian 

hingga tingkah laku ditimbulkan atau 
diubah melalui praktek, latihan atau 
pengalaman”. 

Dari definisi di atas dapat 
dikemukakan adanya beberapa elemen 
penting yang mencirikan tentang belajar, 
yaitu: 
a. Belajar merupakan suatu perubahan 

yang terjadi melalui latihan atau 
pengalaman. Dalam arti perubahan-
perubahan yang disebabkan oleh 
pertumbuhan atau perkembangan 
tidak dianggap sebagai hasil belajar, 
seperti perubahan-perubahan yang 
terjadi pada diri seorang bayi. 

b. Tingkah laku yang mengalami 
perubahan karena belajar 
menyangkut berbagai aspek 
kepribadian, baik fisik maupun psikis, 
seperti: perubahan dalam pengertian, 
pemecahan suatu masalah atau 
berfikir, keterampilan, kecakapan, 
kebiasaan atau sikap. 
Belajar merupakan proses dasar 

perkembangan hidup manusia. Dengan 
belajar manusia melakukan perubahan 
kualitas individu, sehingga tingkah 
launya berkembang. Semua aktivitas dan 
prestasi hidup manusia tidak lain adalah 
hasil belajar. Kita hidup dan bekerja 
menurut apa yang telah dipelajari. Belajar 
itu bukan sekedar pengalaman. Belajar 
adalah suatu proses dan bukan suatu 
hasil. Hal itu berlangsung secara aktif dan 
interaktif dengan menggunakan berbagai 
bentuk perubahan untuk mencapai suatu 
tujuan. Oleh karena itu, guru harus dapat 
memberikan rangsangan dalam rangka 
membimbing siswa untuk melakukan 
kegiatan belajar.  

Proses belajar berbeda dengan proses 
kematangan. Kematangan adalah proses 
sedemikian hingga tingkah laku 
dimodifikasi sebagai akibat dan 
pertumbuhan dalam perkembangan 
struktur serta fungsi-fungsi jasmani. 
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Dengan demikian tidak setiap perubahan 
tingkah laku pada diri individu 
merupakan hasil belajar. 

Menurut pengertian secara psikologis 
merupakan suatu proses perubahan 
tingkah laku sebagai hasil interaksi 
dengan lingkungannya, dalam memenuhi 
kebutuhan individu. 
 
Faktor-faktor yang Mempengaruhi 
Belajar 

Dalam belajar banyak sekali faktor-
faktor yang mempengaruhinya. Dari 
sekian banyak faktor yang mempengaruhi 
belajar, menurut Wasty Soemarno (1989) 
dapat digolongkan menjadi 3 faktor : 
a. Faktor-faktor stimuli belajar 

Yang dimaksud stimuli belajar di sini 
yaitu segala hal di luar individu yang 
merangsang individu untuk mengadakan 
reaksi atau perubahan belajar. Stimuli 
dalam hal ini mencakup material 
penugasan, serta suasana lingkungan 
eksternal yang harus diterima atau 
dipelajari oleh siswa. Berikut ini 
dikemukakan beberapa hal yang 
berhubungan dengan faktor-faktor 
stimuli belajar: 
 Panjangnya bahan pelajaran 

Panjangnya bahan pelajaran 
berhubungan dengan banyak bahan 
pelajaran. Semakin panjang bahan 
pelajaran semakin panjang pula waktu 
yang diperlukan oleh siswa untuk 
mempelajarinya. Bahan yang terlalu 
panjang atau terlalu banyak dapat 
menyebabkan kesulitan siswa dalam 
belajar. Kesulitan siswa ini tidak semata-
mata karena panjangnya waktu untuk 
belajar, melainkan lebih berhubungan 
dengan faktor kelemahan atau faktor 
kejenuhan siswa dalam menghadapi atau 
mengerjakan bahan yang banyak. 
 Kesulitan bahan pelajaran 

Tiap-tiap bahan pelajaran mempunyai 
tingkat kesulitan yang berbeda. Tingkat 
kesulitan bahan pelajaran mempengaruhi 
kecepatan belajar. Makin sulit bahan 

pelajaran makin lambat orang 
mempelajarinya. Bahan yang sulit 
memerlukan aktivitas belajar yang lebih 
intensif, sedangkan bahan yang sederhana 
mempengaruhi intensitas belajar 
seseorang. 
 Beratnya bahan pelajaran 

Belajar memerlukan modal 
pengalaman yang diperoleh dari belajar 
sebelumnya. Modal pengalaman itu dapat 
berupa penguasan bahasa, pengetahuan 
dan prinsip-prinsip. Modal pengalaman 
itu menentukan keberartian bahan yang 
dipelajari pada waktu sekarang. Bahan 
yang berarti adalah bahan yang dapat 
dikenali. Bahan yang berarti 
memunkinkan siswa untuk belajar, 
karena siswa dapat mengenalnya. Bhan 
yang tanpa arti sukar dikenali akbat tidak 
ada perhatian siswa terhadap bahan itu. 
 Berat ringannya tugas 

Mengenalinya berat ringannya tugas, 
hal ini erat kaitannya dengan tingkat 
kemampuan siswa. Tugas yang sama 
kesukarannya berbeda bagi masing-
masing siswa. Hal ini disebabkan karena 
kapasitas intelektual serta pengalaman 
mereka tidak sama. Boleh jadi pula, berat 
ringannya tugas berhubung dengan usia 
siswa. Ini berarti bahwa kematangan 
individu ikut menjadi indikator atas berat 
atau ringannya tugas bagi siswa yang 
bersangkutan. Dapat dibuktikan bahwa 
tugas-tugas yang terlalu ringan atau 
mudah akan mengurani tantangan belajar, 
sedangkan tugas –tugas yang terlalu berat 
atau sukar membuat jera bagi siswa untuk 
belajar. 
 Suasana lingkungan eksternal 

Suasana lingkungan eksternal 
menyangkut banyak hal antara lain: 
cuaca, waktu, kondisi, tempat, 
penerangan dan sebagainya. Faktor-faktor 
ini mempengaruhi sikap dan interaksi 
siswa dalam aktivitas belajarnya,sebab 
siswa yang belajar adalah interaksi 
dengan lingkungannya. 
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b. Faktor-faktor metode belajar 
Faktor metode belajar menyangkut 

hal-hal sebagai berikut: 
 Kegiatan berlatih dan praktek  

Berlatih dapat diberikan secara 
maraton (non stop) atau secara distribusi 
(dengan selingan waktu istirahat). Latihan 
yang diberikan secara maraton dapat 
melelahkan dan membosankan, 
sedangkan latihan yang didistribusi 
menjamin terpeliharanya stamina dan 
kegairahan belajar jam pelajaran yang 
terlalu panjang kurang efektif, semakin 
pendek distribusi waktu untuk latihan 
semakin efektif latihan itu.  Latihan 
memerlukan waktu istirahat yang sedang, 
lamanya terantung tugas atau 
keterampilan yang dipelajari atau 
lamanya waktu pelaksanaan seluruh 
kegiatan. 
 Resitasi selama belajar  

Kombinasi lamanya dengan resitasi 
(transfer belajar) sangat bermanfaat   
untuk meningkatkan kemampuan 
membaca maupun untuk menghafalkan 
tanpa melihat bacaannya. Jka setelah 
menguasai suatu bagian dapat 
melanjutkan ke bagian selanjutnya. 
Resitasi sangat cocok diterapkan pada 
belajar membaca atau menghafal. 
 Pengenalan tentang hasil belajar 

Dalam proses belajar, sering 
mengabaikan tentang perkembangan 
hasil belajar selama dalam belajarnya. 
Hasil penelitian para ahli psikologi 
menunjukkan bahwa pengenalan seorang 
terhadap hasil atau kemajuan belajarnya 
adalah penting, karena dengan 
mengetahui yang telah dicapai seseorang 
akan lebih berusaha meningkatkan hasil 
belajar selanjutnya. 
 Bimbingan dalam belajar 

Bimbingan yang terlalu banyak yang 
diberikan oleh seorang guru atau orang 
lain cenderung membuat siswa 
tergantung. Bimbingan menjadi dapat 
diberikan dalam batas yang diperlukan 
siswa. Hal yang paling penting yaitu 

perlunya pemberian modal kecakapan 
pada individu. Sehingga yang 
bersangkutan dapat melaksanakan tugas 
yang diberikan dengan sedikit saja 
bantuan dari pihak lain. 
c. Faktor-faktor Individual 

Kecuali faktor stimulasi dan metode 
belajar, faktor individual sangat besar 
pengaruhnya terhadap belajar siswa. 

Adapun faktor itu menyangkut hal-
hal sebagai berikut: 
 Kematangan 

Kematangan dicapai individu dari 
proses pertumbuhan psikologisnya. 
Kematangan terjadi akibat perubahan 
kuatitatif di dalam struktur jasmani 
dibarengi dengan perubahan kuantitatif 
terhadap struktur tersebut. Kematangan 
memberi kondisi pada fungsi psikologis 
termasuk sistem saraf dan otak menjadi 
berkembang. 
 Minat 

Minat adalah kecenderungan yang 
tetap untuk memperhatikan dan 
memegang beberapa kegiatan yang 
diminati seseorang. Diperhatikan terus-
menerus yang disertai rasa senang 
(slameto, 1988:57). Minat besar 
pengaruhnya terhadap prstasi belajar, 
karena apabila bahan pelajaran tidak 
diminati siswa-siswi tersebut akan malas 
dalam belajanya. Jika terdapat siswa yang 
kurang berminat terhadap belajar atau 
dapatlah diusahakan agar ia lebih 
mempunyai minat yang lebih besar 
dengan menjelaskan hal-hal menarik. 
 Bakat 

Bakat adalah kemampuan untuk 
belajar karana kemampuan itu baru 
terealisir menjadi kecakapan yang nyata 
setelah belajara dan berlatih (slameto, 
1988:59). Bakat itu juga mempengaruhi 
prestasi belajar siswa jika bahan pelajaran 
sesuai dengan bakat siswa, hasil, pelajaran 
akan lebih baik karena ia akan senang 
terhadap bahan pelajaran tersebut, 
selanjutnya mereka akan lebih giat lagi, 
oleh karena itu penting sekaliuntuk 
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mengetahui bakat dari siswa, dan 
menempatkan siswa di sekolah yang 
sesuai dengan bakatnya. 
 Kesiapan 

Kesiapan itu timbul dan siswa itu 
sendiri dan juga berhubungan dengan 
kesiapan fisik dan mental dan siswa yang 
bersangkutan. Dengan sudah siapnya 
untuk menerima pelajaran, hasil pelajaran 
akan lebih baik, lain halnya apabila belum 
siap menerima pelajaran. Prestasi yang 
dihasilkan akan lebih rendah. Dengan 
demikian faktor kesiapan juga 
berpengaruh pada prestasi siswa. 
 Faktor usia kronologis 

Pertambahan dalam usia selalu 
dibarengi dengan proses pertumbuhan 
dan perkembangan. Semakin tua usia 
anak emakin meningkat pula kematangan 
berbagai fungsi fisiologisnya. Anak yang 
lebih tua lebih kuat, lebih sabar, lebih 
sanggup melaksanakan tugas-tugas yang 
lebih berat, lebih mampu mengarahkan 
energi dan perhatiannya dalam waktu 
yang lebih lama, lebih memmiliki 
koordinasi gerak kebiasaan kerja dan 
ingatan yang lebih baik dan tingkat 
kemampuan belajar siswa 
 Faktor Perbedaan Jenis Kelamin 

Hingga saat ini belum ada petunjuk 
yang menguatkan tentang adanya 
perbedaan skill, sikap, minat, 
temperamen, bakat dan pola-pola tingkah 
laku sebagai akibat dari perbedaan jenis 
kelamin. Misalnya dalam prestasi 
akademik dapat kita lihat banyak anak 
perempuan yang menunjukkan prestasi 
yang lebih baik tidak kalah dengan 
prestasi anak laki-laki. Hal ini 
menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan 
berarti antara anak laki-laki dan 
perempuan dalam hal intelegensi. 
 Pengalaman Sebelumnya 

Pengalaman yang diperoleh individu 
ikut memengaruhi belajar yang 
bersangkutan, terutama dalam hal 
transfer belajarnya. 

 

 Kondisi Kesehatan Jasmani 
Siswa yang belajar membutuhkan 

kondisi yang sehat. Siswa yang badannya 
sakit akibat penyakit-penyakit tertentu 
serta kelelahan tidak akan dapat belajar 
dengan efektif. Cacat fisik juga 
mengganggu belajar. 
 Kondisi Kesehatan Rohani 

Gangguan terhadap cacat-cacat 
mental pada seseorang sangat 
mengganggu belajar orang yang 
bersangkutan. 
 Motivasi 

Motivasi yang berhubungan dengan 
kebutuhan, motif, dan tujuan, sangat 
mempengaruhi kegiatan dan hasil belajar. 
Motivasi adalah sangat penting bagi 
proses belajar karena motivasi 
menggerakkan organisme, mengarahkan 
tindakan serta memilih tujuan belajar 
yang dirasakan penting bagi siswa. 

 
2. Tinjauan Prestasi Belajar 

Untuk mengetahui hasil prestasi 
belajar belajar siswa, penulis memberikan 
pengertian tentang belajar. Dalam kamus 
umum Bahasa Indonesia Oleh W.J.S 
Poerwodarminto disebut bahwa: “Prestasi 
adalah Kemampuan siswa yang 
semaksimal mungkin dari hasil yang 
dicapai” (W.J.S Poerwodaminto, 1982:108)  

Menurut Suhartono: “Belajar adalah 
suatu nilai yang menunjukkan hasil yang 
tinggi dalam belajar, yang dicapai melalui 
kemampuan dalam mengerjakan sesuatu 
ada saat tertentu pula. 

Dari sini dapat ditarik kesimpulan 
bahwa prestasi belajar siswa adalah nilai 
yang mewujudkan hasil belajar yang 
menunjukkan kemampuan dalam 
mengerjakan pada saat tertentu dalam 
suatu lembaga pendidikan.Jadi dari 
pengertian prestasi belajar tersebut di atas 
dan peristiwa mengajar yang mengarah 
pada tujuan, maka untuk mengetahui 
apakah kegiatan belajar mengajar akan 
berhasil atau sudah mencapai tujuan, 
yang diperlukan adalah nilai. Penilaian itu 
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diperlukan untuk mengetahui hasil usaha 
pendidikan kita terhadap siswa, hasil 
inilah yang kita sebut prestasi belajar 
siswa. 

 
3. Tinjauan Umum Pembelajaran 

Kooperatif 
Pendekatan konstruktivis dalam 

pengajaran menerapkan pembelajaran 
kooperatif secara ekstensif, atas dasar 
teori bahwa siswa akan lebih mudah 
menemukan dan memahami konsep-
konsep itu dengan temannya (Slavin, 
1995) 

Menurut Thomson, et al (1995), 
pembelajaran kooperatif turut menambah 
unsure-unsur interaksi sosial pada 
pembelajaran Bahasa Indonesia. Di dalam 
pembelajaran kooperatif siswa belajar 
bersama dalam kelompok-kelompok kecil 
saling membantu satu sama lain. Kelas 
disusun dalam kelompok yang terdiri dari 
4 atau 5 siswa, dengan kemampuan yang 
heterogen. Maksud heterogen 
adalahterdiri dari campuran kemampuan 
siswa, jenis kelamin dan suku (Thomson, 
1995). Hal ini bermanfaat untuk melatih 
siswa menerima perbedaan pendapat dan 
bekerja dengan teman yang berbeda latar 
belakangnya. Pada pembelajaran 
kooperatif diajarkan keterampilan-
keterampilan khusus agar dapat 
bekerjasama di dalam kelompoknya. 
Seperti menjadi pendengar yang baik, 
memberikan penjelasan kepada teman 
sekelompok denganbaik, siswa diberi 
lembar kegiatan yang berisi pertanyaan 
atau tugas yang direncanakan untuk 
diajarkan. Selama kerja kelompok adalah 
mencapai ketuntasan (Slavin, 1995). 

Perlu ditekankan kepada siswa bahwa 
mereka belum boleh mengakhiri 
diskusinya sebelum mereka yakin bahwa 
seluruh anggota timnya menyelesaikan 
seluruh tugas. Siswa diminta menjelaskan 
jawabannya di lembar kerja siswa (LKS). 
Apabila seseorang siswa memiliki 
pertanyaan, teman satu kelompok diminta 

untuk menjelaskan, sebelum menanyakan 
jawaban kepada guru. Pada saat siswa 
sedang bekerja dalam kelompok, guru 
berkeliling di antara anggota kelompok, 
memberikan pujian dan mengamati 
bagaimana kelompok bekerja. 
Pembelajaran kooperatif dapat membuat 
siswa memverbalisasi gagasan-gagasan 
dan dapat mendorong muncunya refleksi 
yang mengarah pada konsep-konsep 
secara aktif (Thomson et al.1995). Pada 
saatnya,kepada siswa diberikan evaluasi 
dengan waktu yang cukup untuk 
menyeless menunjuan tes yang diberikan. 
Diusahakan agar siswa tidak bekerjasama 
pada saat mengikuti evaluasi, pada saat 
ini mereka harus menunjukkan apa yang 
mereka pelajari sebagai individu. 

 
4. Langkah-Langkah Pembelajaran 

Kooperatif 
Terdapat 6 fase atau langkah utama 

dalam pembelajaran kooperatif (Arends, 
1997:113). Pembelajaran dimulai dengan 
guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
dan motivasi siswa untuk belajar. Fase ini 
diikuti siswa dengan penyajian informasi, 
sering dalam bentuk teks bukan verbal. 
Selanjutnya siswa dikelompokan ke 
dalam tim-tim belajar. Tahap ini diikuti 
bimbingan guru pada saat siswa 
bekerjasama menyelesaikan tugas 
mereka. Fase terakhir dari pembelajaran 
kooperatif yaitu penyajian hasil akhir 
kerja kelompok, dan mengetes apa yang 
mereka pelajari, serta memberi 
penghargaan terhadap usaha-usaha 
kelompok maupun individu 

Keenam fase pembelajaran kooperatif 
dirangkum pada tabel berikut : 
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Fase Tingkah Laku 
Guru 

Fase 1 : 
Menyampaikan 
tujuan dan  
Dan memotivasi 
siswa 

Guru 
menyampaikan 
semua tujuan 
Pelajaran ingin di 
capai pada 
Pelajaran tersebut 
dan memotivasi 
Siswa belajar 

Fase 2 : 
Menyampaikan 
informasi 

Guru menyajikan 
informasi kepada 
siswa dengan 
jalan demonstrasi 
Atau lewat bahan 
bacaan 

Fase 3 : 
Mengorganisasika
n siswa ke dalam 
Kelompok-
kelompok belajar  

Guru menjelaskan 
kepada siswa 
bagaimana 
caranya 
membentuk 
kelompok belajar 
dan membantu 
Setiap kelompok 
agar melakukan 
transisi secara 
efisien 

Fase 4 : 
Membimbing 
kelompok bekerja  
Bekerja dan belajar 

Guru 
membimbing 
kelompok- 
Kelompok belajar 
pada saat mereka 
mengerjakan 
tugas mereka 

 Fase 5 : 
 Evaluasi 
 
 

Guru 
mengevaluasi 
hasil belajar 
Tentang materi 
yang telah 
dipelajari atau 
masing-masing 
kelompok 
mempresentasika
n 
Hasil kerjanya. 

 Fase 6 : 
 Memberikan 
Penghargaan 
 

Guru mencari 
cara-cara untuk 
menghargai, baik 
upaya maupun 
hasil belajar 
individu atau 
kelompok 

(Arends, 1997) 
 
5. Keterampilan-Keterampilan Dalam 

Pembelajaran Kooperatif 
Dalam pembelajaran koperatif tidak 

hanya mempelajari materi saja, tetapi 
siswa juga harus mempelajari 
keterampilan khusus yang disebut 
kterampilan kooperatif. Keterampilan 
kooperatif ini berfungsi untuk 
melancarkan hubungan kerja dan tugas. 
Peranan hubungan kerja dapat dibangun 
dengan membagi tugas anggota 
kelompok selama kegiatan. Keterampilan-
keterampilan kooperatif tersebut antara 
lain sebagai berikut (Lundgren,1994). 
1. Keterampilan Tingkat Awal 
a. Menggunakan kesepakatan 

Menggunakan kesepakatan: Yang 
dimaksud dengan menggunakan 
kesepakatan adalah menyamakan 
pendapat yang berguna untuk 
meningkatkan kerja dalam kelompok. 

b. Menghargai kontribusi: Menghargai 
berarti memperhatikan atau 
mengenal apa yang dapat dikatakan 
atau dikerjakan orang lain. Hal ini 
berarti bahwa harus selalu setuju 
dengan anggota lain, dapat saja 
dikritik yang diberikan itu 
ditunjukkan terhadap ide dan tidak 
individu. 

c. Mengambil giliran dan berbagai 
tugas: Pengertian ini mengandung arti 
tugas bahwa setiap anggota kelompok 
bersedia menggantikan dan bersedia 
mengemban tugas/tanggung jawab 
tertentu dalam kelompok. 

d. Berada dalam kelompok: Maksud di 
sini adalah setiap anggota tetap dalam 
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keompok kerja selama kegiatan 
berlangsung. 

e.   Berada dalam tugas: Artinya bahwa 
meneruskan tugas yang menjadi 
tanggung jawabnya, agar kegiatan 
dapat diselesaikan sesuai waktu yang 
dibutuhkan. 

f. Mendorong partisipasi: Mendorong 
partisipasi artinya mendorong semua 
Anggota kelompok untuk 
memberikan kontribusi terhadap 
tugas kelompok. 

g. Mengundang orang lain. 
h. Menyelesaikan tugas pada waktunya. 
i. Menghormati perbedaan individu. 
2. Keterampilan Tingkat Menengah 

Keterampilan tingkat menengah 
meliputi menunjukkan penghargaan dan 
simpati,mengungkapkan ketidaksetujuan 
dengan cara dapat diterima, 
mendengarkan dengan aktif ,bertanya, 
membuat rangkuman, menafsirkan, 
mengatur dan mengorganisir, serta 
mengurangi ketegangan. 
3. Keterampilan Tingkat Mahir 

Keterampilan tingkat mahir meliputi 
mengkolaborasi, memeriksa dengan 
cermat, menanyakan kebenaran, 
menetapkan tujuan dan berkompromi. 

 
6. Lingkungan Belajar Dan Sistem 

Manajemen 
Lingkungan belajar untuk 

pembelajaran kooperatif dicirikan oleh 
proses demokrasi dan peran aktif siswa 
dalam menentukan apa yang harus 
dipelajari dan bagaimana 
mempelajarinya. Guru menetapkan suatu 
struktur tingkat tinggi dalam 
pembentukan kelompok dan 
mendefinisikan semua prosedur namun 
siswa diberi kebebasan dalam 
mengendalikan dari waktu ke waktu di 
dalam kelompoknya. Agar pelajaran 
dengan pembelajaran kooperatif ingin 
menjadi sukses, materi pelajaran yang 
lengkap harus tersedia di ruang guru atau 
di perpustakaan atau di pusat media. 

Keberhasilan juga menghendaki syarat 
dari menjauhkan kesalahan tradisional 
yang berhubungan dengan kerja 
kelompok secara hati-hati mengelola 
tingkah laku siswa. 

Penelitian Tindakan (Action Research) 
merupakan pendekatan yang semakin 
banyak dan diperlukan dan diandalkan 
dalam rangka meningkatkan mutu 
pendidikan di Indonesia, terutama dalam 
peningkatan mutu, relevansi dan efisiensi 
pengelolaan pendidikan. Hal ini terjadi 
karena Penelitian Tindakan dalam 
konteks pendidikan banyak mengkaji 
interaksi (proses belajar-mengajar) yang 
terjadi dalam kelas di sekolah-sekolah. 

Perbaikan proses belajar-mengajar di 
dalam kelas dan pengelolaan sekolah 
dipandang sebagai pusat tumpuan 
peningkatan mutu hasil belajar siswa dan 
efisiensi pendidikan. Seperti yag 
dinyatakan oleh Hammersley (1986), jika 
kita bermasud memahami cara kerja 
sekolah dan hendak mengubah atau 
meningkatkan peranannya, maka yang 
sangat penting dimengerti adalah apa 
yang terjadi di dalam kelas.  

Sedangkan penelitian tindakan  
(Action Research) memiliki lingkup yag 
lebih luas, karena tidak saja mengkaji dan 
melakukan tindakan dalam lingkup kelas, 
tetapi dapat mencakup satu sekolah 
bahkan dapat beberapa sekolah. Berikut 
ini adalah siklus ata alur dalam penelitian 
tindakan kelas. 

Ada berbagai macam pendapat 
tentang pengertian Penelitian Tindakan 
antara lain : 

Menurut Kurt Lewin (dalam 
Sukarnyana, 2000:5) 

Penelitian Tindakan merupakan suatu 
rangkaian langkah (a spiral of steps) 
yang terdiri  dari empat tahap yakni 
perencanaan, tindakan pengamatan 
dan refleksi. 
Sedangkan Kemmis dan Mc. Taggart 

mengemukakan 
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Penelitian tindakan adalah suatu 
bentuk self inquiry kolektif yang 
dilakukan oleh para partisipan di 
dalam situasi sosial untuk 
meningkatkan rasionalitas dan 
keadilan dari paraktek sosial atau 
pendidikan yang mereka lakukan, 
serta mempertinggi pemahaman 
mereka terhadap praktek dan situasi 
dimana praktek itu dilaksanakan. 
Dari beberapa definisi di atas, 

terdapat dua prinsip penting dalam 
Penelitian Tindakan, yakni : 
a. Adanya keikutsertaan dari pelaku 

dalam pelaksanaan program 
(partisipatori). 

b. Adanya tujuan untuk meningkatkan 
cara melaksanakan suatu program 
kegiatan dan mempertinggi kualitas 
hasil suatu kegiatan. 
Berdasarkan definisi tersebut,maka 

pengertian Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK) adalah suatu study sistematis 
terhadap praktek pembelajaran di kelas 
dengan tujuan untuk memperbaiki dan 
meningkatkan kualitas proses 
pembelajaran dan hasil belajar siswa 
dengan melakukan tindakan tertentu. 
Atas dasar pengertian PTK terseut di atas 
terdapat 3 ciri khas PTK : 
a. PTK dilaksanakan oleh guru sebagai 

pendidik dan pengajar, apabila dalam 
kelas ada masalah, guru wajib 
mengupayakan agar masalah tersebut 
dapat diatasi atau dikurangi dengan 
melakukan tindakan. 

b. PTK dilaksanakan atas dasar masalah 
yang benar-benar dihadapi oleh guru. 

c. PTK selalu ada tindakan yang 
dilakukan oleh guru untuk 
menyempurnakan pelaksanaan 
proses pembelajaran. 
 

7. Pentingnya Penelitian Tindakan 
Kelas 
Adapun alasan dilaksanakan PTK 

adalah : 

a. Dengan melaksanakan PTK berarti 
guru telah menerapkan pengajaran 
yang reflektif (Reflectif Teaching), 
artinya guru secara sadar, terencana 
dan sistematis melakukan refleksi 
(perenungan) terhadap kegiatan 
pembelajaran yang telah dilaksanakan 
dan menyempurnakan kegiatan 
pembelajaran yang telah dilakukan. 

b. Dengan melaksanakan PTK, Guru 
dapat segera memikirkan cara 
menanggulangi masalah yang 
dihadapinya ketika melaksanakan 
proses pembelajaran. 

c. Pelaksanaan PTK memungkinkan 
guru mengadakan penelitian 
terhadap kegiatan pembelajaran 
tanpa harus meninggalkan kegiatan 
pokoknya sebagai pengajar. 

d. Pelaksanaan PTK dapat 
menjembatani kesenjangan antara 
teori yang bersifat umum spesifik, 
obyektif dan praktis. 
 

8. Karakteristik Penelitian Tindakan 
Kelas 
Karakteristik PTK yang 

membedakannya dengan penelitian yang 
lain adalah sebagai berikut : 
1. PTK adalah intervensi skala kecil yang 

dilakukan oleh guru dalam upaya 
menyempurnakan proses 
pembelajaran yang dilaksanakannya, 

2. PTK dilaksanakan dengan tujuan 
untuk memperbaiki atau 
meningkatkan kualitas proses 
pembelajaran itu sendiri dengan 
asumsi bahwa semakin baik kualtas 
proses pembelajaran akan semakin 
baik pula hasil belajar yang dicapai 
siswa. 

3. PTK dilaksanakan atas dasar masalah 
yang benar-benar dihadapi guru 
dalam menyelenggarakan kegiatan 
pembelajaran di kelas. 

4. PTK dilakukan oleh guru sebagai 
praktisi atau pendidik dan pengajar 
bukan sebagai peneliti ahli. 



 

887 

Jurnal Pendidikan dan Humaniora, Vol. 5 No. 2, Juli – Desember 2021 

5. PTK dilaksanakan melalui suatu 
rangkaian langkah yang bersifat spiral 
(a spiral of steps) yaitu suatu daur 
kegiatan yang dimulai dari 
perencanaan (planning), tindakan 
(action), pengamatan sistematik 
terhadap pelaksanaan dan hasil 
tindakan yang dilakukan (oservation), 
refleksi (reflection), dan selanjutnya di 
ulang kembali dengan perencanaan 
tindakan berikutnya, dan seterusnya. 
 

9. Metodologi Penelitian Tindakan 
Kelas 
Metodologi PTK Menunjuk pada 

prosedur dan tata cara yang ditempuh 
dalam melaksanakan PTK. Adapun 
langkah-langkah umum PTK adalah 
sebagai berikut : 
a. Mengidentifikasi masalah 

Identifikasi masalah yang 
menyangkut tentang : 

1) Masalah yang akan dipecahkan. 
2) Cara yang ditempuh untuk 

memecahkan masalah, dan 
3) Alasan tentang pentingnya 

pelaksanaan PTK. Masalah timbul 
manakala terdapat kesenjangan 
anatara harapan dan kenyataan. 

b. Melakukan analisis masalah 
Analisis msalah dilakukan untuk 

mengetahui dimensi masalah yang dapat 
dipecahkan melalui  pelaksanaan PTK 
serta dapat menemukan fokus yang tepat. 
c. Merumuskan masalah penelitian 

Perumusan masalah, merupakan 
upaya untuk menyatakan secara tersurat 
pertanyaan-pertanyaan apa saja yang 
ingin dicarikan jawabannya melalui 
penelitian. kegiatan ini sangat penting 
karena dengan terumuskannya masalah 
dengan jelas maka peneliti akan dapat 
menyingkapkan beberapa faktor 
penyebab utama yang memungkinkan 
peneliti untuk mencari dan menemukan 
alternatif pemecahan masalah yang tepat 
dan mendasar. 

 

d. Merumuskan hipotesis tindakan 
Hipotesis dalam hal ini adalah dugaan 

yang beralasan atau jawaban sementara 
atas masalah yang hendak dipecahkan 
berupa kesimpulan-kesimpulan teoritis 
yang diperoleh dari pengkajian 
kepustakaan. 
e. Menetapkan rancangan penelitian 

Rancangan PTK akan tergantung 
pada tujuan penelitian, sifat masalah yang 
digarap. Karakteristik kelas yang diteliti, 
serta model tindakan yang dipiih. Ada 
beberapa model PTK, namun kesamaan 
model rancangan PTK terletak pada alur 
pelaksanaan tindakan yang dilakukan. 

Spiral Penelitian Tindakan Kelas 
(adaptasi dari hopkins, 1993, him.48) 
a. Perencanaan Tindakan  

Disusun berdasarkan masalah dari 
hipotesis tindakan yang diuji secara 
empirik sehingga perubahan yang 
diharapkan dapat mengidentifikasikan 
aspek dan hasil KBK sekaligus 
mengungkap faktor pendukung dan 
penghambat pelaksanaan tindakan. 
b. Pelaksanan Tindakan 

PTK didasarkan atas pertimbangan 
teoritik dan empirik agar hasil yang 
diperoleh erupa peningkatan kinerja dan 
hasil program optimal. Pelaksana PTK 
adalah guru kelas bersangkutan, namun 
isa juga kolaborasi dengan pihak lain. 
c. Observasi 

Pengamatan dalam PTK adalah 
kegiatan pengumpulan data yang berupa 
proses kinerja pembelajaran. 
d. Refleksi 

Refleksi (perenungan) merupakan 
kegiatan analisis-analisis, interpretasi dan 
eksplanasi (penjelasan) terhadap semua 
informasi yang diperoleh dari 
pelaksanaan tindakan. 

 
METODE PENELITIAN 
1. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan 
rancangan penelitian tindakan kelas 
(PTK-Classroom based action research). 
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Alat dan metode pengumpulann data 
yang digunakan dalam penelitian adalah 
tes, observasi dan angket. Instrumen 
pengambilan data dipergunakan untuk 
pengambilan data dari variablel-variabel 
yang akan diukur. 

Sesuai dengantujuan umum 
penelitian ini, yaitu mengembangkan 
perangkat pembelajaran Bahasa Indonesia 
di sekolah menengah Atas yang 
berorientasi pendekatan keterampilan 
proses dalam setting pembelajaran 
kooperatif tipe STAD, maka peneltian ini 
digolongkan ke dalam penelitian 
pengembangan dan penelitian tindakan. 
Selain itu penelitian ini bertujuan 
mengetahui bagaimana meningkatkan 
kualitas belajar Bahasa Indonesia siswa di 
sekolah Menengah Atas dengan 
menggunakan pendekatan keterampilan 
proses dalam setting pembelajaran 
kooperatif tipe STAD, maka penelitian ini 
merupakan penelitan eksperimen. 
2. Desain Penelitian 

Dalam proses pengembangan 
perangkat pembelajaran yang berorintasi 
pendekatan keterampilan proses dalam 
setting pembelajaran kooperatif tipe 
STAD digunakan four-D Model yang 
dikembangkan oleh Thiagarajan, semmel 
dan semmel (1974:5) yang terdiri dari 
empat tahap yaitu pendefinisian, 
perancangan, pengembangan dan 
penyearan. Namun dalam penelitian ini 
pengembangan perangkat pembelajaran 
hanya sampai pada tahap pengembangan, 
karena perangkat yang digunakan belum 
disebarkan ke sekola-sekolah yang lain 
artinya perangkat terseut digunakan pada 
sekolah uji coba. Sedangkan untuk 
mengimplementasikan perangkat 
pembelajaran digunakan rancangan 
penelitian tindakan yaitu rencana 
tindakan observasi-refleksi. 
3. Lokasi dan Subyek Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah di MAN 1 
Lamongan, sedangkan subyek dalam 
penelitian ini adalah siswa kelas XI MIPA 

5 semester 1 tahun 2018/ 2019 di MAN 1 
Lamongan sebanyak 31 siswa.Penelitian 
ini di laksanakan selama 3 bulan yaitu 
mulai tanggal 14 Juli sampai dengan 20 
Oktober 2018 
4. Pengumpulan Data 

Guru mempersiapkan alat evaluasi 
yang memuat penilaian afektif dan 
kognitif. Pengumpulan data dilakukan 
dengan cara observasi selama 
pembellajaran berlangsung pada setiap 
siklus. Data hasil observasi dicatat dalam 
catatan bebas atau dalam format khusus 
yang disetujui bersama. Kesan guru 
mengenai pengalaman pembelajaran 
siswanya dengan menggunakan metode 
STAD dicatat dalam catatan tersendiri. 

Dari definsi siswa ada dua data yang 
dikumpulkan, yaitu data tentang respon 
siswa terhadap model STAD yang 
diterapkan, serta hasil nilai test siswa 
sebagai indikator keberhasilan metode 
pembelajaran yang diterapkan. 
5. Analisis Data 

Data hasil observas pembelajaran 
dianalisis bersama-sama, kemudian 
ditafsirkan berdasarkan kajian pustaka 
dan pengalaaman guru. Hasil belajar 
siswa dianalisis berdasarkan ketuntasan 
belajar siswa, yaitu lebih dari 80% siswa 
sudah mencapai 65% taraf penguasaan 
konsep yang diberikan. 

Uji hipotesa terhadap hipotesa yang 
dikemukakan pada awal penelitian ini 
akan diuji dengan menggunakan software 
SPSS. Data diuji dengan menggunakan s 
tatistik dan non parametrik. Untuk 
menentukan kelas uji coba dan kelas 
eksperimen, digunakan sampling random 
sederhana, sehingga diperoleh kelas XI 
sebagai kelas eksperimen. Kelas uji coba 
dalam siklus II digunakan untuk 
menyempurnakan perangkat 
pembelajaran sebelumnya yang 
dikembangkan, dan diajar dengan 
pendekatan keterampilan proses dalam 
siklus II dipergunakan untuk 
memperbaiki kualitas prestasi belajar 
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dengan pembelajaran kooperatif STAD 
sehingga layak digunakan pada uji coba 
selanjutnya. 

Dalam penelitian ini digunakan 
beberapa alat dan metode pengumpulan 
data, yaitu tes, observasi, dan angket, 
Instrumen pengambil data dipergunakan 
untuk pengambilan data, dari variable-
variabel yang akan diuku 

 
HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN 
1. Analisis Data 

Dalam analisis deskriptif ini yang 
dibahas adalah data kelas eksperimen dan 
tidak dibandingkan dengan kelas kontrol 
karena pembelajaran di kelas kontrol 
tidak diamati, kecuali data tes hasil belajar 
produk. Data tes hasil belajar produk 
selain si analisis dengan statistik 
desktiprtif. 
a. Perangkat Pembelajaran 

Perangkat pembelajaran yang 
dihasilkan dalam penelitian ini antara lain 
Buku Guru, Buku Siswa, Lembar Kegiatan 
Siswa (LKS), APRP dan RP. Selain itu 
peneliti juga mengembangkan instrumen 
penelitian yaitu lembar pengamatan, tes 
dan angket. 
b. Kemampuan guru dalam megelola 

Pembelajaran 
Dari hasil perhitungan statistik 

deskriptif diketahui bahwa nilai rata-rata 
untuk masing-masing kategori 
pengamatan yang meliputi persiapan 
sebesar 4.35, pendahuluan 3,42, kegiatan 
inti sebesar 2.43. Hasil pengamatan ini 
menunjukkan bahwa secara umum guru 
dalam mengelola pembelajaran dengan 
menggunakan pendekatan keterampilan 
proses dalam setting pembelajaran 
kooperatif tipe STAD adalah cukup baik. 

Guru mampu menyiapkan 
alat/bahan yang digunakan dalam 
pembelajaran, serta mampu melatihkan 
keterampilan proses dan keterampilan 
kooperatif dan mengoperasikan 
perangkat pembelajaran dengan alokasi 

waktu yang sesuai, bahkan suru dapat 
membuat siswa antusias dalam mengikuti 
pembelajaran. 
c. Aktivitas Guru dan Siswa 

Hasil analisis data penelitian tentang 
aktivitas guru dan siswa, guru selama ini 
dalam mejelaskan materi/menyampaikan 
informasi sebesar 12.65%, 
mengorganisasikan siswa dalam 
kelompok belajar kooperatif 37.23%, 
mendorong dan melatihkan keterampilan 
kooperatif 45.45%. Dengan demikian 
sebagian besar waktu yang digunakan 
guru selama kegiatan belajar-mengajar, 
membimbing siswa mengerjakan LKS dan 
melatihkan keterampilan proses. Hal ini 
sesuai dengan skenario pembelajaran 
kooperaitf tipe STAD yang menekankan 
pada kerjasama untuk mengembangkan 
keterampilan kognitif yang membangun 
suatu gagasan/pengetahuan baru atau 
menyempurnakan pengetahuan yang 
sudah terbentuk untuk mencapai tujuan 
bersama. 

Sedangkan aktivitas siswa selama 
kegiatan belajar mengajar adalah 
mendengarkan/memperhatikan 
penjelasan guru 11.61%, membaca buku 
siswa, LKS (termasuk menulis) 10.51%, 
mengerjakan LKS dengan benar28.73%, 
berlatih melakukan keterampilan proses 
21.22% dan hasil kerja kelompok sebesar 
13.31% mempresentasikan. Data ini 
menunjukkan bahwa sebagian besar 
waktu yang digunakan adalah 
mengerjakan LKS dan berlatih melakukan 
keterampilan proses. 

Bila dilihat dari angka aktivitas guru 
dan siswa selama kegiatan belajar 
mengajar, maka secara keseluruhan 
aktivitas guru dan siswa menunjukkan 
pembelajaran yang berorientasi 
pendekatan keterampilan proses dalam 
setting pembelajaran kooperatif tipe 
STAD berpusat pada siswa, diman siswa 
terlibat aktif pembelajaran. Hal ini terlihat 
prosentase aktivitas siswa yang selain 
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mendengarkan/memperhatikan 
penjelasan guru cukup tinggi yaitu 88.4%. 

 
2. Kemampuan Guru dalam 

Melatihkan Keterampilan Proses 
Hasil penelitian kemampuan guru 

dalam melatihkan keterampilan proses 
untuk 4 kali pertemuan (4 RP) nilai rata-
rata tiap aspek adalah meramalkan 3,5; 
membuat peta konsep 3,00; rentang 
penilaian 0-4. Data ini menunjukkan 
bahwa guru mengasai dan terampil dalam 
melatihkan setiap komponen 
keterampilan proses yang digunakan 
dalam kegiatan belajar mengajar. 

 
3. Tes Hasil Belajar 

Jumlah soal yang dikembangkan 
dalam penelitian ini adalah 20 nomor 
yang terdiri dari 15 soal pilihan ganda dan 
5 soal uraian dengan nilai tiap nomor soal  
0-10. Soal tersebut diberikan pada 
pelaksanaan tindakan tahap pertama 
(siklus I) pada kelas eksperimen dan 
diadakan penyempurnaan/perbaikan 
apabila perlu dengan melakukan tindakan 
tahap kedua (siklus 2) yang diikuti 31 
siswa pada kelas eksperimen. 

Dalam siklus pertama ini, berasarkan 
catatan peneliti, siswa masih kurang dapat 
bekerja sama, diskusi masih kurang dapat 
berjalan sebagaimana yang diharapkan, 
presentasi belum banyak mendapat 
perhatian/tanggapan dari pendengar 
(siswa dari kelompok lain). Sehingga bisa 
dikatakan pada saat presentasipun siswa 
menunjukkan siswa belum banyak 
memahami tentang konsep pokok 
bahasan yang dibahas. 

Dari hasil tes setelah kegiatan yang 
diberikan dalam siklus I dapat ditunjukan 
sebagaimana dalam tabel : 
 
 
 
 
 
 

Tabel 1 
Nilai Siswa dalam siklus 1 

No Nama Siswa 
Nilai 
pada 

Siklus 1 

1 AHMAD YUSRIL 
IHZA 

64 

2 AKHMAD TSALIS M. 65 

3 ARIS NUR KHORIQ 75 

4 ASHLIHATUL 
FIRDAUSIYATUR 

65 

5 DIAJENG AVITA SARI 65 

6 ERINA WAHYU ADI 
PUTRI 

70 

7 FEBRY ANI  
VALENTINA 

75 

8 HUZDAIFAH 
HAMIDY 

76 

9 IKE PUTRI ISTIANA 75 

10 ILLYASYIFA NUR 
AMALIA 

65 

11 ISNAINI MASULAH 89 

12 LAILATUL 
MAGFIROH 

70 

13 MAULIDAH AILY 
MUFLIKHA 

76 

14 MITHA SADIYAH 77 

15 MOCH.FARELL 
REYHAN 

65 

16 MOCH ALFAN 75 

17 MUH . ALI HAYDAR 69 

18 MUH,CHOIRUL 
MUSTHOFA 

75 

19 MUH. HUSEIN 
MAULANA 

65 

20 MUH.IQBAL 64 

21 MUH. KHULUQUL 
KARIM 

65 

22 MUH. YAHFIS AKBAR 75 

23 NAJWA SAFIRA 65 

24 NUR ADINDA 65 

25 RAVENA 
PUSPITASARI 

70 

26 RENITA RISKY 75 

27 RISMA MAULANDA 
F. 

76 
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28 SANGGITA DEWI 
SHAFIYA 

75 

29 SEPTYA RAMA PUTRI 65 

30 TRE HAYU RIA 89 

31 ZUHROTUN NISAK 70 

 Rata-rata 71.37 

Sumber : Data diolah 
 
Dari tabel di atas tampak bahwa nilai 

rata-rata siswa adalah 71.37 dengan nilai 
terendah 64 dan nilai tertinggi 89. Nilai 
ketuntasan belajar adalah 65, jumlah siswa 
yang mendapat nilai ≥ 65 sebanyak 36 
siswa, yang berarti 94.74% dari sejumlah 
38 siswa memiliki nilai di atas taraf 
penguasaan konsep yang diberikan atau 
lebih dari 94.74% mencapai nilai 
ketuntasan daam materi pembelajaran 
Bahasa Indonesia. 

Ada beberapa hal yang diminta untuk 
diperoleh jawaban dan didiskusikan 
dengan anggota kelompoknya, yaitu : 

 Membaca cepat 
 Kata berimbuhan per-an 
 Kata penghubung “yang” 
 Menggunakan kata ganjil 
 Menulis naskah sambutan 
 Mencari lawan kata atau antonim 
Pada tahap pembelajaran ini, siswa 

tetap diminta melakukan diskusi dan 
menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 
diberikan. Langkah-langkah dalam 
metode ini adalah : 
1. Siswa diminta membentuk kelompok 

yang terdiri dari 4 sampai 5 orang 
siswa secara  heterogen. 

2. Guru menyajikan pelajaran. 
3. Guru memberikan tugas kepada 

kelompok untuk dikerjakan oleh 
semua anggota dengan cara 
berdiskusi, sehingga setiap anggota 
memahami dan bisa mengerjakan 
tugas yang diberikan. 

4. Guru memberi kuis kepada seluruh 
siswa. Pada saat diberikan kuis tidak 
boleh dibantu temannya. 

5. Selesai penyimpulan bersama guru 
dan siswa kemudian dievaluasi. 

Dalam siklus 2 ini, berdasarkan 
catatan peneliti, kerjasama siswa sudah 
berjalan dengan baik, masing-masing 
siswa bersama pasangannya aktif 
melakukan diskusi memecahkan masalah 
dan bekerja sama. Salah satu siswa dalam 
satu pasangan berusaha merangkum 
materi/menyelesaikan persoalan yang 
menjadi bahan bahasan. Pada saat guru 
kelas sudah hidup (aktif), siswa yang 
diputuskan sudah betul-betul memahami 
tentang pokok bahasan yang dibahas. Dari 
hasil tes setelah kegiatan yang diberikan 
dalam Siklus II, dapat ditunjukkan 
sebagaimana dalam tabel : 
 

Tabel 2 
Nama Siswa dalam Siklus 2 

NO Nama Siswa 
Nilai 
pada 

Siklus 2 

1 AKHMAD YUSRIL 
IHZA 

73 

2 AKHMAD TSALIS 86 

3 ARIS NUR KHORIQ 70 

4 ASHLIHAATUL 
FISDAUSI 

80 

5 DIAJENG AVITA 
SARI 

75 

6 ERINA WAHYU ADI 
PUTRI 

70 

7 FEBRY ANI 
VALENTINA 

75 

8 HUDZAIFAH 
HAMIDY 

80 

9 IKE PUTRI ISTIANA 70 

10 ILLYASIFA NUR 
AMALIA 

87 

11 ISNAINI MASULAH 80 

12 LAILATUL 
MAGHFIROH 

75 

13 MAULIDATUL AILY 
M. 

82 

14 MITHA SADIYAH 70 

15  MUH. FARELL 
REYHAN 

82 

16 MUH. ALFAN 70 
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17 MUH. ALY HAIDAR 75 

18 MUH. CHOIRUL 
MUSTOFA 

80 

19 MUH. HUSEIN 
MAULANA 

70 

20 MUH. IQBAL 73 

21 MUH. KHULUQUL 
KARIM 

86 

22 MUH.YAHFIS AKBAR 70 

23 NAJWA SAFIRA N. 80 

24 NUR ADINDA 75 

25 RAVENA 
PUSPITASARI 

70 

26 RENITA RISKY 75 

27 RISMA MAULANA 80 

28 SANGGITA DEWI 
SHAFIYATUR 

70 

29 SEPTYA RAMA 
PUTRI 

87 

30 TRE HAYU RIA 80 

31 ZUHROTUN NISAK 75 

   

   

   

   

   

   

   

 Rata-rata 76.32 

Sumber: Data diolah 
 
Dari tabel di atas tampak bahwa nilai 

rata-rata siswa adalah 76.32 dengan nilai 
terendah 70 dan nilai tertinggi 87. Batas 
nilai ketuntasan adalah 65, jumlah siswa 
yang mendapat nilai ≥ 65 adalah 31 siswa, 
yang berarti 100% dari sejumlah 31 siswa 
memiliki nilai diatas taraf penguasaan 
konsep yang diberikan, atau lebih dari 
80% mencapai nilai ketuntasan dalam 
materi pembelajaran Bahasa Indonesia. 

Dari siklus II ini dapat dikatakan 
bahwa proses pembelajaran telah berhasil 
mencapai apa yang sudah ditargetkan. 
Sehingga secara keseluruhan dapat 
dikatakan bahwa proses pembelajaran 
sudah memenuhi apa yang diharapkan, 

yaitu adanya peningkatan kualitas 
pembelajaran yang ditujukkan dengan 
peningkatan kualitas prestasi siswa secara 
menyeluruh. 

 
4. Respon Siswa Terhadap KBK 

Berdasarkan hasil analisis data 
diperoleh bahwa 80% siswa senang 
terhadap keterampilan kooperatif, dan 
75,5% berpendapat bahwa perangkat 
yang digunakan baru. Selain itu respon 
siswa tentang keterampilan proses, 82,6% 
senang dan 72,2% berpendapat baru 
mengenai keterampilan proses yang 
digunakan. Data ini menunjukkan bahwa 
siswa senang mengikuti pembelajaran jika 
pembelajaran menggunakan 
keterampilan kooperatif dan keterampilan 
proses, khususnya pada komponen 
keterampilan proses melakukan 
pengamatan dimana pendapat siswa 
senang dalam melakukan pengamaatan 
sebesar 95,7%. 

 
5. Pengujian Hipotesa 

Hipotesa yang dikemukakan pada 
bagian awal penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 

HO  : Penerapan metode STAD dalam 
pembelajaran Bahasa Indonesia pada 
siswa kelas XI semester 2 MAN 1 
Lamongan tidak nerpengaruh terhadap 
peningkatan kualitas Belajar Bahasa 
Indonesia. 

Ha  : Penerapan metode STAD dalam 
pembelajaran Bahasa Indonesia pada 
siswa kelas XI semester 2 MAN 1 
Lamongan berpengaruh terhadap 
peningkatan kualitas Belajar Bahasa 
Indonesia. 

Kasus di atas terdiri atas dua sampel 
yang berhubungan satu sama lain, karena 
setiap subjek (dalam hal ini para murid) 
mendapat pengukuan pengukuran yang 
sama, yaitu diukur pada siklus 1 dan 
siklus 2. 

Data hanya sedikit dan dianggap 
tidak diketahui distribusi (berdistribusi 
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bebas). Maka digunakan uji non 
parametrik dengan dua sampel yang 
berhubungan (dependen). 

Dalam analisa ini, digunakan software 
SPSS, dengan pilihan menu adalah 
statistik non parametrik (Non Parametric 
Test), menggunakan related samples, 
untuk uji dua sampel yang berhubungan. 
Metode yang digunakan adalah uji 
peringkat bertanda Wicoxon Test. Hasil 
yang diperoleh adalah sebagai berikut : 
 

Npar Tes Wilcoxon Signed Ranks Test 
  N Mean 

Rank 
Sum 

of 
Ranks 

Nilai 
siswa 
siklus 2 
Nilai 
siswa 
siklus 1 

Negative 
ranks 

10 72 360 

 Positive 
Ranks 

24 77.92 1013 

 Ties 4   

 Total 38   

 
a. Nilai siswa Siklus 2 < Nilai Siswa 

Siklus 1 
b. Nilai Siswa Siklus 2> Nilai Siswa 

Siklus 1 
c. Nilai Siswa Siklus 1 = Nilai Siswa 

Siklus 2 
Dari output diatas tampak bahwa 

nilai siswa yang turun pada siklus 2 
adalah sebanyak 10 orang, nilai siswa 
yang naik pada siklus 2 sebanyak 24 
orang, sedangkan nilai siswa yang tetap 
adalah sebanyak 4 orang. 

Syarat untuk krputusan Uji Hipotesa 
adalah : 
a. Probabilitas > 0,05, maka Ho Diterima 
b. Probabilitas < 0,05, maka Ho ditolak.  

 
Test Statistic 

 Nilai Siswa 
Siklus 1-Nilai 
Siswa Siklus 2 

Z -4,85 

Asymp.lg (2-tailed) 0,000 

 
a. Based on negative ranks 
b. Wilcoxon signed ranks test 
Karena nilai Asymp. Sign. (2-tailed) 

adalah sebesar 0,000 < 0,05, maka Ho 
ditolak. Dengan demikian Ha diterima, 
berarti penerapan metode STAD dalam 
pembelajaran Bahasa Indonesia pada 
siswa kelas XI semester 2 MAN 1 
Lamongan berpengaruh terhadap 
peningkatan kualitas Belajar Bahasa 
Indonesia. 

 
PENUTUP 
1. Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat ditarik dari 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a. Prototipe perangkat pembelajaran 

yang dihasilkan dalam penelitian ini 
adalah Buku siswa, Buku Guru, 
Lembar kegiatan siswa (LKS), Acuan 
penyusunan Rencana Pembelajaran 
(ARPP), Rencana Pembelajaran (RP) 
dan Lembar Evaluasi . 

b. Guru mampu mengelola 
pembelajaran dengan pendekatan 
keterampilan proses dalam setting 
pembelajaran kooperatif tipe STAD 
dengan baik dan mampu melatihkan 
dan mengoperasikan dengan baik dan 
mampu melatihkan dan 
mengoperasikan dengan baik 
perangkat pembelajaran sesuai 
dengan alokasi waktu yang 
ditentukan, serta membuat siswa 
antusias dalam mengikuti 
pembelajaran. 
1) Pembelajaran dengan pendekatan 

keterampilan proses dalam 
setting pembelajaran kooperatif 
tipe STAD dapat mengubah 
pembelajaran dari teacher center 
menjadi student centered. 

2) Guru mampu menguasai dan 
terampil dalam melatihkan 
keterampilan proses yang 
digunakan dalam pembelajaran.  
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3) Pembelajaran dengan pendekatan 
keterampilan proses dalam 
setting pembelajaran kooperatif 
tipe STAD dapat meningkatkan 
proporsi jawaban benar siswa 
serta sebagian tujuan 
pembelajaran khusus yang 
dirumuskan tuntas. 

4) Respon siswa terhadap 
komponen kegiatan belajar 
mengajar yaitu berminat 
mengikuti pembelajaran 
berikutnya jika digunakan 
pembelajaran yang berorientasi 
pendekatan keterampilan proses 
dalam setting pembelajaran 
kooperatif tipe STAD. 

5) Hasil belajar siswa yang diajar 
pembelajaran dengan pendekatan 
keterampilan proses dalam 
setting pembelajaran kooperatif 
tipe STAD lebih baik dari pada 
siswa yang diajar tidak 
menggunakan pembelajaran 
kooperatif tipe STAD.  

 
2. Saran-Saran 
a. Diharapkan guru mengenalkan dan 

melatihkan keterampilan proses dan 
keterampilan kooperatif sebelum atau 
selama pembelajaran agar siswa 
mampu menemukan dan 
mengembangkan sendiri fakta dan 
konsep serta dapat menumbuhkan 
dan mengembangkan sikap dan nilai 
yang dituntut. 

b. Guru perlu menambah wawasannya 
tentang teori belajar dan model-model 
pembelajaran inovatif. 

c. Oleh karena perangkat yang 
dikembangkan dalam penelitian ini 
efektif digunakan dalam mengajarkan 
pokok bahasan listrik statis, maka 
disarankan agar juga dikembangkan 

bagi sekolah-sekolah lainnya 
khususnya bagi sekolah-sekolah yang 
rendah kualitasnya. 

d. Agar pembelajran dengan pendekatan 
keterampilan proses berorientasi 
pembelajaran kooperatif tipe STAD 
dapat berjalan, sebaiknya guru 
membuat perencanaan mengajar 
materi pelajaran, dan menentukan 
semua konsep-konsep yang akan 
dikembangkan, dan untuk setiap 
konsep ditentukan metode atau 
pendekatan yang akan digunakan 
serta keterampilan proses yang akan 
dikembangkan. 
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ABSTRACT 

This paper is about improving the ability to write poetry by using 

a cooperative learning model of the Think Pair Share type 

(Thinking, Pairing, and Sharing) in Class X Students of MAN 1 

Lamongan. This study aims to describe the planning, 

implementation, and assessment of learning to write poetry using 

a cooperative model of Think Pair Share type in class X MAN 1 

Lamongan. This research is a descriptive qualitative research 

designed through classroom action research (class room action 

research). This research was conducted in class X MAN 1 

Lamongan. The research data are actions in the form of 

behavioral responses of teachers and students in the interaction of 

learning to write poetry in class. The data source of this research 

is the data of teachers and students of class X MAN 1 Lamongan 

with the number of students 31 people. The instruments used are 

observation guidelines, interview guidelines, and tests. The data 

analysis technique of this research is a descriptive technique. The 

results of this study indicate that the acquisition of student scores 

using the TPS type cooperative strategy has increased, namely the 

average score of students in the first cycle is 71.22 and increased 

in the second cycle to 84.85. Other indicators of this increase can 

be observed based on the learning outcomes from cycle I and to 

cycle II which have changed, especially on changes in student 

attitudes and values in learning outcomes. 

Keywords: Writing Poetry, Think Pair Share, Action, 

Improvement 

 

ABSTRAKSI 

Tulisan ini tentang peningkatan kemampuan menulis puisi dengan 

menggunakan model kooperatif learning tipe Think Pair Share 

(Berpikir, Berpasangan, dan Berbagi) pada Siswa Kelas X MAN 

1 Lamongan. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan 

perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran menulis 

puisi menggunakan model kooperatif tipe Think Pair Share pada 

siswa kelas X MAN 1 Lamongan. Penelitian ini termasuk 

penelitian deskriptif kualitatif yang didesain melalui penelitian 

tindakan kelas (class room action research). Penelitian ini 
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PENDAHULUAN
Pembelajaran bahasa dan sastra 

Indonesia di MAN 1 Lamongan 
mengemban pencapaian tujuan 
sebagaiamana tertuang dalam kurikulum 
tingkat satuan pendidikan (KTSP). 
Tujuannya, yaitu meningkatkan 
keterampilan berbahasa siswa. 
Keterampilan tersebut, yaitu menyimak, 
berbicara, membaca, dan menulis 
(Depdikna, 2006: 32). Pada keempat 
keterampilan tersebut, terintegrasi 
pembelajaran sastra, baik prosa, puisi, 
maupun drama. 

Di antara keempat aspek 
keterampilan berbahasa tersebut, aktivitas 
menulis merupakan suatu manifestasi 
kemampuan dan keterampilan berbahasa 
yang paling akhir dikuasai oleh pebelajar 
bahasa setelah kemampuan menyimak, 
berbicara, dan membaca. Dibandingkan 
dengan tiga keterampilan berbahasa yang 
lain, menulis lebih sulit dikuasai. Hal ini 
disebabkan oleh kemampuan menulis 
menghendaki penguasaan berbagai unsur 
kebahasaan dan unsur di luar bahasa itu 
sendiri yang akan menjadi isi tulisan 
(Iskandarwassid dan Dadang, 2008:248). 

Salah satu kompetensi dasar yang 
harus dicapai dalam standar kompetensi 

menulis, yaitu menulis puisi bebas dengan 
menggunakan pilihan kata yang sesuai 
(Depdiknas, 2006: 22). Menulis puisi 
sebagai salah satu aspek yang diharapkan 
dikuasai siswa.  

Dalam pembelajaran puisi ditekankan 
pada kemampuan siswa 
mengekspresikan puisi dalam bentuk 
menulis kreatif yang dapat 
membangkitkan semangat, pikiran, dan 
jiwa pembaca. Dengan demikian, 
pembaca dapat memperoleh hikmah 
berdasarkan puisi yang dibaca. Materi 
menulis puisi merupakan salah satu 
materi yang disajikan dalam pembelajaran 
bahasa Indonesia pada semester genap di 
kelas X.   

Secara tegas, dikemukakan dalam 
KTSP bahwa kegiatan menulis puisi di 
MA bertujuan menggali dan 
mengembangkan kompetensi dasar siswa, 
yakni kompetensi menulis kreatif puisi. 
Pencapaian kompetensi menulis kreatif 
(menulis puisi) dapat diukur berdasarkan 
indikator pembelajarannya, yakni siswa 
mampu menulis puisi yang berisi gagasan 
sendiri dengan menampilkan pilihan kata 
yang tepat dan rima yang menarik untuk 

dilaksanakan di kelas X MAN 1 Lamongan. Data penelitian adalah 

tindakan berupa respon tingkah laku guru dan siswa dalam 

interaksi pembelajaran menulis puisi di kelas. Sumber data 

penelitian ini adalah data guru dan siswa kelas X MAN 1 

Lamongan dengan jumlah siswa 31 orang. Instrumen yang 

digunakan adalah pedoman observasi, pedoman wawancara, dan 

tes. Teknik analisis data penelitian ini adalah teknik deskriptif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perolehan nilai siswa 

dengan menggunakan strategi kooperatif tipe TPS mengalami 

peningkatan, yaitu nilai rata -rata siswa pada siklus pertama adalah 

71,22 meningkat pada siklus kedua menjadi 84,85. Indikator lain 

peningkatan tersebut dapat dicermati berdasarkan hasil belajar 

dari siklus I dan ke siklus II yang mengalami perubahan, terutama 

pada perubahan sikap dan nilai siswa dalam hasil belajar. 

Kata kunci:  Menulis Puisi, Think Pair Share, Tindakan, 

Peningkatan 
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menyampaian maksud/ide (Depdiknas, 
2006: 13).  

Fenomena yang sering terjadi dalam 
pembelajaran menulis puisi di kelas X 
MAN 1 Lamongan tersebut harus diatasi. 
Untuk mengatasi kendala pembelajaran 
menulis puisi tersebut, guru hendaknya 
lebih kreatif dan inovatif dalam memilih 
model pembelajaran sehingga minat dan 
motivasi siswa dalam menulis puisi 
semakin meningkat.  

Model ynag tepat untuk mengatasi 
kendala tersebut, yaitu model 
pembelajaran yang berorientasi pada kerja 
sama dalam belajar (kooperatif). Dalam 
hal ini, terjadi masyarakat belajar antara 
siswa, baik secara individu maupun kerja 
kelompok. Untuk membuktikan 
kelebihan model tersebut diperlukan 
penelitian tindakan kelas. Oleh karena itu, 
dilakukan PTK tentang penulisan puisi 
melalui model kooperatif pada siswa 
MAN 1 Lamongan.  

Pada dasarnya, model pembelajaran 
kooperatif tipe TPS efektif diterapkan 
dalam pembelajaran dengan materi apa 
pun jenisnya. Hal ini dinyatakan 
bedasarkan hasil analisis penulis terhadap 
konsep tipe kooperatif tersebut yang 
memiliki kelebihan, yaitu memberikan 
kebebasan siswa berembuk dengan 
temannya sebelum menulis puisi. Selain 
itu, model ini mendidik anak dalam 
bersosialisasi dengan anggota lain dalam 
kelas sehingga terjadi masyarakat belajar.  

Akan tetapi, diperlukan pengujian 
ilmiah melalui penelitian dengan 
menetapkan satu materi pokok, yaitu 
menulis puisi. Selama ini, hal tersebut 
belum tersentuh oleh peneliti, khususnya 
dalam lingkungan pendidikan dan 
pengajaran bahasa. Berdasarkan uraian 
tersebut penulis termotivasi melakukan 
penelitian dengan judul Kemampuan 
Menulis Puisi dengan Menggunakan 
Model Kooperatif Tipe Think Pair Share 
(Berpikir, Berpasangan, dan Berbagi) pada 

siswa MAN 1 Lamongan yang relevan di 
madrasah ini belum pernah dilakukan. 

Selain itu, penelitian tentang 
pembelajaran menulis puisi dengan 
menggunakan model kooperatif masih 
kurang. Oleh karena itu, untuk 
menambah wawasan dan pengetahuan 
tentang pembelajaran menulis puisi 
dengan menggunakan model belajar 
kooperatif perlu dilakukan sebagai upaya 
meningkatkan pembelajaran bahasa 
Indonesia. Model Penelitian ini termasuk 
penelitian tindakan kelas (Class room 
action research) yang bertujuan 
meningkatkan kemampuan menulis puisi 
dengan menggunakan model kooperatif 
tipe Think Pair Share (Berpikir, 
Berpasangan, dan Berbagi) pada siswa 
kelas X MAN 1 Lamongan.  

Menyadari pentingnya pembelajaran 
menulis puisi bagi siswa, pembelajaran 
tersebut perlu mendapat perhatian yang 
serius. Akan tetapi, kenyataan di 
lapangan, khususnya siswa kelas X MAN 
1 Lamongan menunjukkan bahwa 
pembelajaran menulis puisi di madrasah 
masih mengalami kendala dan cenderung 
dihindari oleh siswa. Hal ini disebabkan 
oleh tidak adanya pemahaman nilai dan 
manfaat lainnya yang dapat diperoleh 
siswa ketika menulis siswa.  

Fenomena di kelas menunjukkan 
bahwa siswa kelas X MAN 1 Lamongan 
mengalami kesulitan dalam menulis puisi. 
Siswa kesulitan menemukan ide, 
menentukan kata-kata, memulai menulis, 
mengembangkan ide menjadi puisi 
karena minimnya penguasaan kosakata. 
Selain itu, siswa kesulitan menulis puisi 
karena tidak terbiasa mengemukakan 
perasaan, pemikiran, imajinasinya, serta 
kurang mampu menghubungkan antara 
dunia khayal dengan dunia nyata ke 
dalam puisi.  

Hal lain yang memengaruhi 
rendahnya kemampuan siswa kelas X 
MAN 1 Lamongan menulis puisi adalah 
strategi yang diterapkan oleh guru kurang 
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bervariatif. Selama ini, guru sering 
menggunakan model penugasan, 
ceramah, dan diskusi. Pada model 
penugasan misalnya, guru langsung 
menyuruh siswa menulis puisi. Sementara 
proses pembimbingan secara kooperatif, 
baik dari guru maupun dari siswa kurang 
diterapkan oleh guru. Hasilnya, siswa 
kurang mencintai kegiatan menulis puisi 
karena dianggap sebagai kegiatan 
menulis yang paling sulit.  

 
KAJIAN TEORI 

Puisi adalah karya sastra dengan 
bahasa yang dipadatkan, dipersingkat, 
dan diberi irama dengan bunyi yang padu 
dan pemilihan kata-kata kias (Waluyo, 
2002: 01). Jadi, puisi adalah bahasa yang 
dibentuk dari kumpulan kata-kata yang 
dipadatkan dan berirama. Kata-kata harus 
terpilih agar memiliki kekuatan 
pengucapan, singkat atau padat, tetapi 
berkekuatan. Oleh karena itu, salah satu 
usaha penyair adalah memilih kata-kata 
yang memiliki persamaan bunyi (rima). 
Kata-kata itu mewakili makna yang lebih 
luas dan lebih banyak. Sebuah puisi 
adalah sebuah struktur yang terdiri dari 
unsur-unsur pembangun. Unsur-unsur 
puisi itu tidaklah berdiri sendiri-sendiri, 
tetapi merupakan satu kesatuan dan 
saling menunjukan hubungan keterjalinan 
antarunsur. 

Unsur yang membangun puisi terdiri 
dari dua struktur, yaitu struktur fisik dan 
struktur batin. Struktur batin fisik puisi 
terdiri dari diksi, pengimajian, bahasa 
figuratif, kata konkret, versifikasi, tata 
wajah atau tipografi.Sedangkan struktur 
batin puisi terdiri dari tema/makna, 
amanat, rasa, dan nada. Menurut Alwi 
pembelajaran adalah proses, cara, dan 
perbuatan menjadikan seseorang belajar.  

Adapun belajar adalah 
prosesmembangun makna/pemahaman 
terhadap informasi atau pengalaman. 
Proses ini bisa dilakukan sendiri oleh 
siswa atau bersama dengan orang lain 

(dalam Sufanti, 2010: 35). Dengan 
demikian, pembelajaran merupakan suatu 
proses, cara atau perbuatan yang 
dilakukan agar siswa bisa membangun 
makna atau pemahaman secara maksimal. 
Oleh karena itu, di dalam proses ini guru 
berpartisipasi sebagai fasilitator, yaitu 
orang yang mempermudah siswa 
belajar.Menulis adalah mengungkapkan 
ide/gagasan dalam pikiran dan rasa 
melaluibahasa (Kurniawan dkk, 2012: 12).  

Jadi, menulis merupakan proses 
mengungkapkan gagasan dalam bentuk 
bahasa secara tertulis. Berlatih terus 
adalah intens dalam mengkreasikan 
bahasa yang digunakan sebagai medium 
karya sastra. Keterampilan menulis tidak 
akandatang secara otomatis, melainkan 
harus melalui latihan dan praktik yang 
banyak dan teratur.Menulis puisi kadang-
kadang dianggap sulit oleh sebagian 
orang. Hal ini disebabkan pelajaran 
Bahasa dan Sastra Indonesia di bangku 
sekolah diberikan dengan sangattidak 
menarik oleh para guru.  

Padahal sebaliknya, puisi itu 
merupakan sebuah dunia imajinasi yang 
sangat menarik. Dengan puisi kita bisa 
mencurahkan beban kehidupan, rasa cinta 
terhadap seseorang atau sesuatu, dan lain 
sebagainya.Kurniawan dkk (2012: 
39)menyebutkan empat tahap proses 
kreatif menulis puisi, yaitu (1) pencarian 
ide, (2) pengendapan atau perenungan, (3) 
penulisan, (4) editing dan revisi. 
Pembelajaran yang menyenangkan berarti 
pembelajaran yang diciptakan dalam 
suasana nyaman, meriah, gembira, riang, 
yang membuat siswa betah belajar, tidak 
tertekan, tidak menakutkan dan tidak 
terpaksa (Sufanti, 2010: 37).  

Keaktifan siswa di dalam suatu 
pembelajaran sangat dipengaruhi oleh 
sumber belajar. Sumber belajar 
merupakan tempat atau lingkungan yang 
terdapat bahan-bahan untuk dipelajari 
siswa.Teknik pengamatan objek secara 
langsung adalah teknik pembelajaran 
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yang dilakukan dengan cara mengamati 
suatu benda, peristiwa atau kejadian 
secara langsung (Susanto, 2010).  

Pembelajaran menulis puisi dapat 
membantu siswa untuk mengekspresikan 
gagasan, perasaan, dan pengalamannya. 
Melatih siswa menulis puisi yang 
dilakukan oleh seorang guru dapat 
membantu siswa mencurahkan isi 
hatinya, ide, dan pengalamannya melalui 
bahasa yang indah. Dengan menulis puisi, 
akan mendorong siswa untuk belajar 
bermain dengan kata-kata, menafsirkan 
dunianya dengan suatu cara baru yang 
khas dan menyadari bahwa imajinasinya 
dapat menjadi konkret bila ia memilih 
kata-kata dengan cermat untuk ditulis 
dalam puisi.  

Hal ini belum dapat diciptakan 
sebagai bukti hasil penelitian terdahulu 
menunjukkan bahwa kompetensi siswa 
dalam menulis puisi masih kurang. 
Penelitian yang dimaksud, yaitu Firman 
(2003) mengkaji kemampuan siswa 
menulis puisi melalui media atau 
bantuan, yaitu pengalaman pribadi siswa; 
Suhartini (2005) mengkaji kemampuan 
siswa menulis puisi tanpa bantuan media 
atau alat bantu lainnya; dan Nurwahidah 
(2008) meneliti tentang  keefektifan 
penggunaan media audiovisual dalam 
pembelajaran menulis puisi siswa kelas X 
MAN 1 Lamongan. Hasilnya 
menunjukkan bahwa rata-rata siswa 
mengalami kesulitan dalam menulis puisi. 
Berdasarkan uraian tersebut tampak 
bahwa pembelajaran menulis puisi sangat 
penting ditingkatkan dalam lingkup 
pendidikan.  

Dengan demikian perlu adanya upaya 
untuk meningkatkan kemampuan 
menulis puisi bagi siswa. Hal ini sangat 
perlu dilakukan oleh seorang guru, agar 
pembelajarannya lebih menarik, 
menumbuhkan semangat belajar bagi 
siswa, dan memeroleh nilai hasil belajar 
yang optimal dan maksimal. Oleh karena 
itu, guru menerapkan model pebelajaran 

yang efektif dan efisien. Salah satu model 
pembelajaran yang dipilih adalah model 
pembelajaran kooperatif.    

Bern dan Erickson (2001:5) 
“Cooperative learning (pembelajaran 
kooperatif) merupakan strategi 
pembelajaran yang mengorganisir 
pembelajaran dengan menggunakan 
kelompok belajar kecil dimana siswa 
bekerja sama untuk mencapai tujuan 
belajar”. Damon dan Phelps, Cooperative 
Learning adalah suatu model 
pembelajaran yang menerapkan interaksi 
kelompok teman sebaya. Eggen and 
Kauchak (1996:279) “Pembelajaran 
kooperatif merupakan sebuah kelompok 
strategi pengajaran yang melibatkan 
siswa bekerja secara berkolaborasi untuk 
mencapai tujuan bersama”.  

Sunal dan Hans, Cooperative 
Learning adalah suatu pembelajaran 
dengan menggunakan cara pendekatan 
atau strategi khusus untuk memberi 
dorongan kepada peserta didik agar 
bekerja sama selama proses pembelajaran. 
Stahl (1999), “cooperative learning is 
equated with any group activity or project 
since all members of these groups are 
expected to cooperate in order to complete 
their assignments”. Ini berarti bahwa 
dalam pembelajaran kooperatif terjadi 
suatu aktivitas kelompok, semua anggota 
kelompok dapat bekerjasama untuk 
menyelesaikan tugas-tugas mereka. 

Sedangkan batasan pembelajaran 
kooperatif menurut Djajadisastra, 
Cooperative Learning adalah suatu model 
belajar kelompok, yaitu murid atau siswa 
disusun berdasarkan kelompok waktu 
menerima pelajaran atau mengerjakan 
soal dan tugas-tugas. Tukiran Taniredja, 
dkk (2011:55) Pembelajaran kooperatif 
(cooperative learning) merupakan sistem 
pengajaran yang memberi kesempatan 
kepada siswa untuk bekerja sama dengan 
sesama siswa dalam tugas-tugas yang 
terstruktur.  Solihatin, E., dan Rahardjo 
(dalam Tukiran Taniredja, dkk, 2011:56) 
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Pada dasarnya cooperative learning 
mengandung pengertian sebagai suatu 
sikap atau perilaku bersama dalam 
bekerja atau membantu di antara sesama 
dalam struktur kerja sama yang teratur 
dalam kelompok, yang terdiri dari dua 
orang atau lebih di mana keberhasilan 
kerja sangat dipengaruhi oleh keterlibatan 
dari setiap anggota kelompok itu sendiri. 
Slavin (Isjoni, 2011:15), “In cooperative 
learning methods, students work together 
in four member teams to master material 
initially presented by the teacher”. Ini 
berarti bahwa cooperative learning atau 
pembelajaran kooperatif adalah suatu 
model pembelajaran dimana sistem 
belajar dan bekerja kelompok-kelompok 
kecil berjumlah 4-6 orang secara 
kolaboratif sehingga dapat merangsang 
peserta didik lebih bergairah dalam 
belajar. Johnson and Johnson (Orlich, et 
al., 2007) memberikan definisi cooperative 
learning is learning based on a small-
group approach to teaching that holds 
students accountable for both individual 
and group achievement.  

Adapun menurut Suprijono (2013:54) 
secara umum pembelajaran kooperatif 
dianggap lebih diarahkan oleh guru, 
dimana guru menetapkan tugas dan 
pertanyaan-pertanyaan serta 
menyediakan bahan-bahan dan informasi 
yang dirancang untuk membantu peserta 
didik menyelesaikan masalah yang 
dimaksud. Johnson, et al. (Fetsch & Yang, 
2002) memandang bahwa “Cooperation is 
considerably more effective than 
interpersonal competition and 
individualistic efforts in promoting 
achievement and productivity and 
cooperation without intergroup 
competition seems to promote higher 
achievement and productivity than 
cooperation with intergroup 
competition”.  

Definisi ini mengandung makna 
bahwa pembelajaran kooperatif lebih 
efektif dibandingkan dengan 

pembelajaran yang bersifat kompetisi 
perseorangan dan pembelajaran 
kooperatif lebih dapat meningkatkan 
prestasi dan produktivitas belajar 
dibandingkan dengan kompetisi dalam 
kelompok. Arends (1997) menyebutkan 
bahwa: The cooperative learning model 
provides a framework within with teacher 
can foster important social learning and 
human relations goals. Arends 
memandang bahwa model pembelajaran 
kooperatif menyediakan suatu kerangka 
bagi guru untuk dapat membantu 
kepentingan pengembangan 
pembelajaran dan tujuan hubungan 
manusia. 

 Langkah-langkah Pembelajaran 
Kooperatif–Penggunaan pembelajaran 
kooperatif seharusnya mengikuti 
langkah-langkah atau prosedur tertentu 
dalam penggunaannya. Hal ini 
dimaksudkan agar penggunaan 
pembelajaran kooperatif dapat efektif 
meningkatkan kemampuan belajar dan 
hasil belajar siswa. Karli dan 
Yuliariatiningsih (2002: 72) 
mengemukakan langkah-langkah dalam 
pembelajaran kooperatif, yaitu: 1) Guru 
merancang pembelajaran, 
mempertimbangkan dan menetapkan 
target pembelajaran yang ingin dicapai. 2) 
Guru merancang lembar observasi 
kegiatan siswa dalam belajar secara 
bersama-sama dalam kelompok-
kelompok kecil. 3) Guru mengarahkan 
dan membimbing siswa baik secara 
individu maupun kelompok.  4) Guru 
memberikan kesempatan kepada siswa 
untuk mempersentasekan hasil kerjanya.  

Keempat langkah-langkah dalam 
pembelajaran kooperatif di atas diuraikan 
sebagai berikut: 
1) Guru merancang pembelajaran, 

mempertimbangkan dan menetapkan 
target pembelajaran yang ingin 
dicapai oleh guru sesuai dengan 
tuntutan materi pembelajaran. Guru 
juga menetapkan sikap dan 
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keterampilan-keterampilan sosial 
yang diharapkan dapat 
dikembangkan oleh guru selama 
berlangsungnya proses pembelajaran. 
Selain itu, guru juga mengorganisir 
materi tugas-tugas yang dikerjakan 
bersama-sama dalam dimensi kerja 
kelompok oleh siswa melalui 
keaktifan semua anggota kelompok. 

2) Guru merancang lembar observasi 
kegiatan siswa dalam belajar secara 
bersama-sama dalam kelompok-
kelompok kecil. Dalam penyampaian 
materi pelajaran, pemahaman dan 
pendalamannya akan dilakukan 
siswa ketika belajar secara bersama-
sama dalam kelompok. Pemahaman 
dan konsepsi guru terhadap siswa 
secara individual sangat menentukan 
kebersamaan dari kelompok yang 
dibentuk oleh guru dalam proses 
pembelajaran. 

3) Dalam melakukan kegiatan observasi 
terhadap siswa, guru mengarahkan 
dan membimbing siswa, baik secara 
individual maupun kelompok, dalam 
pemahaman materi maupun 
mengenai sikap dan perilaku siswa 
selama berlangsungnya proses 
pembelajaran. 

4) Langkah selanjutnya adalah guru 
memberikan kesempatan kepada 
siswa untuk mempersentasekan hasil 
kerjanya. Guru juga memberikan 
penekanan terhadap nilai, sikap, dan 
perilaku sosial yang dikembangkan 
dan dilatih oleh para siswa dalam 
kelas. 
Ibrahim (2000: 10) mengemukakan 

langkah-langkah model pembelajaran 
kooperatif yang terdiri atas 6 langkah, 
yaitu: 
1. Menyampaikan tujuan dan 

memotivasi siswa. 
2. Menyajikan informasi 
3. Mengorganisasikan siswa ke dalam 

kelompok-kelompok belajar. 

4. Membimbing kelompok bekerja dan 
belajar. 

5. Evaluasi 
6. Memberikan penghargaan 

Langkah-langkah tersebut 
menunjukkan bahwa pelajaran dimulai 
yaitu guru menyampaikan tujuan 
pelajaran dan memotivasi siswa untuk 
belajar. Langkah ini diikuti oleh penyajian 
informasi, seringkali dengan bahan 
bacaan dari pada secara verbal. 
Selanjutnya siswa dikelompokkan ke 
dalam tim-tim belajar. Tahap ini diikuti 
bimbingan guru pada saat siswa bekerja 
bersama untuk menyelesaikan tugas 
bersama mereka. Langkah terakhir 
pembelajaran kooperatif meliputi 
presentasi hasil akhir kerja kelompok atau 
evaluasi tentang apa yang telah mereka 
pelajari dan memberi penghargaan 
terhadap usaha-usaha kelompok maupun 
individu agar siswa dapat termotivasi 
dalam mengikuti model pembelajaran 
kooperatif atau kerja kelompok. Jadi 
pembelajaran kooperatif sangat positif 
dalam menumbuhkan kebersamaan 
dalam belajar pada setiap siswa sekaligus 
menuntut kesadaran dari siswa untuk 
aktif dalam kelompok, karena jika ada 
siswa yang pasif dalam kelompok, maka 
hal itu dapat memengaruhi kualitas 
pelaksanaan pembelajaran kooperatif, 
khususnya berkaitan dengan rendahnya 
kerjasama dalam kelompok. 
 
PROSEDUR PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas X 
jurusan Ilmu-Ilmu Keagamaan (IIK) yang 
berjumlah 31 orang, terdiri atas 12 orang 
laki-laki dan 19 orang perempuan. 
Penelitian ini dilaksanakan pada semester 
genap tahun pelajaran 2020/2021. 
Penelitian ini dilakukan lebih mudah, 
karena semua siswanya bertempat tinggal 
di ma’had (pondok pesantren dalam 
naungan madrasah). Selain itu, peneliti 
juga lebih dekat dengan siswa, sebab 
peneliti sendiri sebagai wali  kelas. 
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Meskipun pada masa pandemi covid 
19, penelitian ini tidak menyurutkan niat 
baik dan semangat peneliti untuk 
melakukan upaya perbaikan dalam 
pembelajaran. Sebagaimana diketahui 
bahwa masa pandemi ini diterapkan 
pembelajaran darurat dengan 
pembelajaran tatap muka terbatas, yakni 
siswa masuk bergantian setiap 
minggunya berdasarkan absen ganjil dan 
absen genap. Hal ini diterapkan di 
kabupaten Lamongan, sebab saat itu 
Lamongan termasuk zona yang 
diperbolehkan untuk melaksanakan 
pembelajaran tatap muka terbatas. 

 Prosedur penelitian tindakan kelas 
ini terdiri atas dua siklus dengan empat 
kali pertemuan tiap siklus. Untuk 
mengetahui peningkatan kemampuan 
menulis puisi dengan menggunakan 
model kooperatif tipe Think Pair Share 
(Berpikir, Berpasangan, dan Berbagi) pada 
siswa kelas X MAN 1 Lamongan, maka 
dilihat dari hasil observasi, tes, catatan 
lapangan setiap siklus. Data yang telah 
terkumpul dianalisis dengan 
menggunakan teknik analisis kuantitatif 
dan kualitatif.  

Untuk analisis kuantitatif digunakan 
statistik deskriptif, yaitu rata-rata dan 
persentase, standar deviasi, tabel 
frekuensi, persentase nilai terendah dan 
tertinggi. Sedangkan analisis kualitatif 
yang digunakan adalah kategorisasi. 
Kategorisasi yang digunakan untuk 
menentukan kategori skor. Indikator 
keberhasilan penelitian ini adalah bila 
terjadi perubahan sikap murid terhadap 
bahan ajar dalam proses belajar-mengajar 
dan dari segi hasil belajar terjadi 
peningkatan skor rata-rata hasil belajar 
menulis.  

 
HASIL PENELITIAN 

Penyajian hasil analisis data, hasil 
yang diperoleh dari penelitian ini 
dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. 
Analisis kualitatif digunakan untuk 

menganalisis data hasil pengamatan 
perubahan sikap, kehadiran, dan 
keaktifan serta tanggapan siswa 
mengikuti kegiatan belajar mengajar yang 
diambil dengan cara pengamatan 
(observasi). Selanjutnya, analisis 
kuantitatif digunakan untuk menganalisis 
skor hasil ujian belajar siswa. Hasil yang 
dimaksud, yaitu pembelajaran menulis 
puisi dengan menggunakan model 
kooperatif tipe Think Pair Share (Berpikir, 
Berpasangan, dan Berbagi) pada siswa 
kelas X MAN 1 Lamongan.  

Pelaksanaan pembelajaran menulis 
puisi dengan menggunakan model 
kooperatif tipe Think Pair Sahre/TPS 
(Berpikir, Berpasangan, dan Berbagi) pada 
siswa kelas X MAN 1 Lamongan dalam 
penelitian ini dilakukan dengan 
membelajarkan siswa sesuai dengan 
minat, karakter, dan gaya belajarnya 
secara kooperatif. Untuk memperoleh 
data hasil pembelajaran menulis puisi 
dengan menggunakan model kooperatif 
tipe Think Pair Share (Berpikir, 
Berpasangan, dan Berbagi) pada siswa 
kelas X MAN 1 Lamongan, pembelajaran 
dilakukan secara kolaboratif antara guru 
dan peneliti sesuai dengan prosedur yang 
telah dirancang dan ditetapkan 
sebelumnya.  

Hasil analisis data menunjukkan 
bahwa pelaksanaan pembelajaran menulis 
puisi dengan menggunakan strategi 
kooperatif tipe TPS mengalami 
perubahan, yakni perubahan nilai dan 
perilaku siswa dalam belajar. Selain itu, 
membentuk jiwa siswa yang kooperatif 
dan memahami dirinya dalam lingkungan 
sosial. Perubahan tersebut terutama pada 
kebiasaan siswa yang dilakukan sebelum 
dilaksanakannya pembelajaran, ketika 
diberi suatu masalah, tidak mampu 
memecahkan masalah dengan usaha 
sendiri, tetapi banyak diantara siswa 
mengharapkan bantuan teman. Uraian 
dan temuan penelitian ini sejalan dengan 
pernyataan oleh Hill dan Hill (1990:1-6) 
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serta Ibrahim, dkk. (2000) bahwa 
pembelajaran kooperatif tipe TPS dapat 
meningkatkan proses dan hasil belajar.  

Bukan hanya hal tersebut, 
pengembangan keterampilan sosial 
bertujuan mengajarkan kepada siswa 
tentang keterampilan kerja sama dan 
berkolaborasi, membantu siswa 
memahami konsep yang sulit. Model ini 
sangat berguna untuk membantu siswa 
menumbuhkan kerja sama. Keterampilan 
sosial amat penting dimiliki oleh 
masyarakat banyak.  

Lebih lanjut, oleh Hill dan Hill 
(1990:1-6) serta Ibrahim, dkk. (2000) 
menyatakan bahwa tujuan pembelajaran 
kooperatif adalah mengajarkan siswa 
tentang keterampilan kerja sama dan 
kolaborasi. Pada siklus satu selama 
kegiatan berlangsung, tampak bahwa 
siswa sedikit termotivasi untuk mengikuti 
pembelajaran yang disebabkan oleh tugas 
yang diberikan pada setiap pertemuan. 
Siswa diharapkan memperlihatkan 
tingkat penguasaan materi yang telah 
diajarkan.  

Selain itu, pada akhir siklus ini siswa 
sudah memperlihatkan aktivitas yang 
cukup baik dalam belajar kelompok, 
seperti siswa yang belum mengerti sudah 
mulai bertanya kepada teman 
kelompoknya dan guru, begitu pula siswa 
yang sudah mengerti dengan tulus 
memberikan bimbingan kepada teman 
sampai mengerti, siswa yang mengajukan 
diri mengerjakan tugas di depan dan 
motivasi untuk belajar meningkat. Sampai 
pada pertemuan akhir siklus satu, terjadi 
peningkatan minat dan perilaku belajar 
siswa.  

Setelah diadakan refleksi kegiatan 
pada siklus satu, maka dilakukan 
beberapa perbaikan kegiatan yang 
dianggap perlu demi meningkatkan 
kemampuan menulis puisi dengan 
strategi kooperatif tipe TPS pada siklus II. 
Pada siklus ini, aktivitas dan motivasi 
siswa dalam belajar mengalami 

peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari 
keaktifan siswa dalam diskusi kelompok, 
bertanya pada waktu pembelajaran 
berlangsung, keberanian, dan rasa 
percaya diri siswa untuk mengajukan diri 
mengerjakan tugas di papan tugas.  

Setelah diberikan tes akhir siklus dua, 
nilai rata-rata yang dicapai berada pada 
kategori sangat tinggi. Dengan demikian, 
dapat disimpulkan bahwa pengajaran 
menulis puisi dengan strategi kooperatif 
tipe TPS dapat meningkatkan hasil belajar 
siswa. Pembelajaran menulis puisi dengan 
menggunakan strategi kooperatif tipe TPS 
menurut siswa merupakan teknik yang 
baru dilakukan.  

Sebelumnya, siswa tidak pernah 
belajar berkelompok dengan melalui 
kelompok berpasangan, lalu setiap 
kelompok memikirkan dan berbagi rasa 
dan pengalaman belajar. Teknik ini bagi 
siswa merupakan sesuatu yang baru dan 
membantu mereka dalam belajar. Menulis 
puisi merupakan materi yang paling sulit 
dipahami, tetapi melalui strategi 
koopeartif tipe TPS dan membantu 
memahami siswa menulis puisi. 
Perubahan kemampuan menulis puisi 
siswa tampak pada paparan berikut ini.  

Fenomena awal menunjukkan 
bahawa siswa menulis puisi dengan 
berbagai kendala. Tampak sebagian siswa 
mengalami kebingungan, hanya tinggal 
diam, dan kurang bersemangat. 
Menurutnya, sulit berinspirasi untuk 
menciptakan tema dan judul untuk 
dikembangkan ke dalam tulisan yang 
estetis dengan gaya bahasa, diksi, dan 
rima yang menarik.  

Peningkatan kemampuan menulis 
puisi tampak, yaitu ketika siswa menulis 
puisi, waktu yang digunakan rata-rata 
lama melewati batas waktu 2 x 45 menit. 
Hal ini disebabkan oleh sulitnya 
merangkaikan ide demi ide yang 
membentuk satu kesatuan ide dalam 
puisi. Ditinjau dari aspek judul, banyak 
judul puisi siswa yang belum 
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mencerminkan judul dengan puisi yang 
menarik. Selanjutnya, terkadang isi puisi 
siswa tidak sesuai dengan judul. Isi puisi 
yang diungkapkan oleh siswa kurang 
menggugah rasa dan masih bersifat 
deskripsi dan naratif.  

Dengan demikian, tidak tampak 
keestetisan yang menarik dalam puisi 
siswa. Segi amanat, tampak bahwa 
pengungkapan yang kurang jelas dan 
tidak dapat dipahami. Adapula amanat 
baik, tetapi terlalu bertele-tele. 
Pengungkapan amanat yang lain, yaitu 
amanatnya benar-benar tidak jelas 
sehingga tidak dapat diapahami. Bahkan, 
ada puisi siswa yang tidak menyiratkan 
pesan dan amanat dalam puisinya. 

Aspek pengimajian, kurang 
menggambarkan sebagai puisi yang sarat 
dengan gambaran fenomena alam. Imaji 
yang digunakan masih kurang sehingga 
penggambaran realita kehidupan kurang 
tampak. Bahkan, ada pengimajian yang 
kurang bermakna. Terakhir yang tampak 
pada aspek ini, yaitu ada siswa yang tidak 
ada usahanya dalam mengembangkan 
daya khayal sehingga pengungkapan 
tidak hidup.  

Diksi yang diguankan oleh siswa 
dalam menulis puisi menunjukkan bahwa 
sering menggunakan kata yang kurang 
tepat, banyak siswa yang salah 
menggunakan kata dan sangat sukar 
menggunakan kata secara tepat. Bahkan, 
ada siswa yang menulis puisi dengan 
kata-kata yang digunakan tidak terpilih 
sehingga makna yang dungkapkan sukar 
dipahami.  

Aspek kata konkret, menunjukkan 
bahwa dalam menggambarkan suatu 
kiasan keadaan atau suasana batin kurang 
dapat membangkitkan imaji pembaca. 
Selanjutnya, tidak ada usaha siswa 
mengonkretkan kata-kata dalam puisinya 
sehingga tidak menyaran kepada arti 
yang menyeluruh. Bahkan, ada siswa 
yang menulis puisi yang tidak sama sekali 
memiliki usaha mengonkretkan kata-kata 

sehingga tidak menyaran kepada arti 
yang menyeluruh. Aspek tipografi puisi 
siswa bervariasi.  

Ada siswa yang menulis puisi dengan 
penggunaan unsur tipografi sudah ada, 
tetapi kadang-kadang jalinannya tidak 
jelas. Selain itu, ada siswa yang menulis 
puisi dengan tidak mampu menggunakan 
unsur tipografi sehingga hampir sama 
dengan perwajahan dengan cerita biasa. 
Aspek gaya bahasa, menunjukkan bahwa 
rata-rata siswa sering menggunakan gaya 
bahasa yang kurang tepat sehingga gaya 
bahasa tersebut kurang megungkapkan 
suatu makna.  

Selain itu, ada siswa yang menulis 
puisi dengan gaya bahasa yang 
diungkapkan sangat terbatas sehingga 
makna yang diungkapkan tidak jelas. 
Aspek nada puisi menunjukkan pula 
keragaman. Ada puisi dengan sedikit 
sekali menggunakan musikalitas. Selain 
itu, penggunaan musikalitas dalam 
puisinya kurang diperhatikan, 
penggunaan musikalitas dalam 
pengungkapannya tidak beraturan 
sehingga tidak menghidupkan makna 
yang disampaikan.  

Berbeda dengan fenomena dalam 
pembelajaran menulis puisi dengan 
menggunakan strategi kooperatif tipe TPS 
siklus kedua. Suasana pembelajaran 
mengalami perubahan positif yang 
signifikan. Terjadi suasana pembelajaran 
yang efektif dan menyenangkan bagi 
siswa. Minat dan motivasi siswa dalam 
belajar sangat tinggi yang ditunjukkan 
oleh reaksi siswa dalam belajar.  

Walau ditemukan pula fakta bahwa 
dalam penilaian puisi pada siklus II, 
terkadang ada aspek atau unsur dalam 
puisi tersebut yang memiliki nilai lebih 
rendah dibanding nilai pada aspek atau 
unsur yang sama pada puisi siklus I 
tersebut. Namun hal tersebut tidak begitu 
memengaruhi perubahan peningkatan 
nilai siswa secara umum. Fenomena 
menunjukkan dalam pembelajaran 
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menulis puisi, siswa dengan sedikit 
kendala yang dihadapi seperti masih ada 
siswa yang mengalami kesulitan 
mencipatakan ide.  

Namun, frekuensi siswa yang 
mengalami hal ini lebh sedikit 
dibandingkan sebelumnya. Kendala 
tersebut dapat diatasi dengan 
menerapkan strategi yang inovatif dan 
menarik. Berdasarkan tanggapan 
sebagian siswa bahwa ada kemudahan 
menciptakan tema dan judul untuk 
dikembangkan ke dalam puisi karena 
suasana yang akan ditulis dalam puisi 
sudah didiskusikan dan dirembukkan 
bersama anggota kelompok/ 
pasangannya.  

Fenomena lain yang tampak, yaitu 
ketika siswa menulis puisi, waktu yang 
digunakan rata-rata tepat waktu. Hal ini 
disebabkan oleh kemudahan siswa 
merangkaikan ide demi ide yang estetis 
sehingga membentuk satu kesatuan 
gagasan dan mengandung nilai serta 
pesan moral yang bermakna. Ditinjau dari 
aspek judul, rata-rata puisi siswa 
mencerminkan judul puisi yang menarik. 
Selanjutnya, isi puisi sesuai dengan judul. 
Isi puisi yang diungkapkan oleh siswa 
menggugah rasa dan mengandung nilai 
keindahan.  

Dengan demikian, tampak keestetisan 
yang menarik dalam puisi siswa. Segi 
amanat, tampak bahwa pengungkapan 
jelas dan dapat dipahami. Adapula 
amanat baik, benar-benar jelas sehingga 
dapat dipahami. Rata-rata puisi 
diciptakan merupakan sarana penyampai 
pesan kepada pembaca. Puisi siswa 
mencerminkan pula sebagai karya sastra 
yang sarat dengan nilai-nilai, seperti nilai 
agama, sosial, dan budaya. Aspek 
pengimajian, sudah menggambarkan 
sebagai puisi yang sarat dengan gambaran 
fenomena alam.  

Imaji yang digunakan 
menggambarkan realita kehidupan. 
Terakhir yang tampak pada aspek ini, 

yaitu rata-rata siswa memiliki usaha 
dalam mengembangkan daya khayal. 
Diksi yang digunakan oleh siswa dalam 
menulis puisi yang menunjukkan bahwa 
kata-kata yang digunakan sudah tepat. 
Bahkan, ada siswa yang menulis puisi 
dengan kata-kata yang digunakan 
merupakan suatu pilihan kata yang tidak 
diprediksi akan lahir dari imajinasi siswa. 

Melalui hal ini, tampak gaya (style) 
tersendiri bagi siswa dalam setiap 
puisinya. Aspek kata konkret, 
menunjukkan bahwa dalam 
menggambarkan suatu kiasan keadaan 
atau suasana batin dapat membangkitkan 
imaji pembaca. Selanjutnya, ada usaha 
siswa mengonkretkan kata-kata dalam 
puisinya sehingga menyaran kepada arti 
yang menye-luruh.  

Aspek tipografi puisi siswa 
mengalami perubahan sehingga tampak 
jelas perbedaannya dengan karangan atau 
karya sastra yang lain. Ada siswa yang 
menulis puisi dengan penggunaan unsur 
tipografi yang jalinannya sangat jelas. 
Selain itu, ada siswa yang menulis puisi 
dengan kompetensi yang tinggi 
menggunakan unsur tipografi sehingga 
benar-benar menampakkan karakteristik 
yang berbeda dengan karangan dan karya 
sastra yang lain.  

Aspek gaya bahasa menunjukkan 
bahwa rata-rata siswa menggunakan gaya 
bahasa yang tepat sehingga gaya bahasa 
tersebut mengung-kapkan suatu makna. 
Selain itu, ada siswa yang menulis puisi 
dengan memanfaatkan banyak gaya 
bahasa dengan penuh makna, implikatur, 
dan ironi. Makna-makna seperti 
menyindir kepada penguasa bangsa juga 
disiratkan oleh siswa dalam menulis puisi. 
Aspek nada puisi menunjukkan pula 
keragaman.  

Ada puisi dengan banyak 
menggunakan musikalitas. Selain itu, 
penggunaan musikalitas dalam puisinya 
sangat diutamakan sehingga 
menghidupkan makna yang disampaikan. 
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Suasana puisi yang ditulis oleh siswa rata-
rata tentang kebahagiaan dan rasa syukur. 

 
SIMPULAN 

Berdasarkan penyajian hasil analisis 
data dan pembahasan, dapat disimpulkan 
penelitian ini tentang pembelajaran 
menulis puisi dengan menggunakan 
model kooperatif tipe Think Pair Share 
(Berpikir, Berpasangan, dan Berbagi) pada 
siswa kelas X MAN 1 Lamongan. Hasil 
penelitian ini, yaitu:  
1. Perencanaan pembelajaran menulis 

puisi dengan menggunakan model 
kooperatif tipe Think Pair Share 
(Berpikir, Berpasangan, dan Berbagi) 
pada siswa kelas X MAN 1 Lamongan 
dirancang dalam bentuk RPP yang 
memuat standar kompetensi, 
kompetensi dasar, materi, indikator, 
tujuan pembelajaran, model, langkah-
langkah pembelajaran, alokasi waktu, 
sumber belajar/bahan, dan penilaian. 

2. Pelaksanaan pembelajaran menulis 
puisi dengan menggunakan model 
kooperatif tipe Think Pair Share 
(Berpikir, Berpasangan, dan Berbagi) 
pada siswa kelas X MAN 1 Lamongan 
dilaksanakan selama dua siklus 
dengan empat kali pertemuan tiap 
siklus. Setiap siklus dilaksanakan 
dengan mengikuti tahap 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, 
observasi, dan refleksi. 

3. Penilaian pembelajaran menulis puisi 
dengan menggunakan model 
kooperatif tipe Think Pair Share 
(Berpikir, Berpa-sangan, dan Berbagi) 
pada siswa kelas X MAN 1 Lamongan 
terdiri atas dua, yaitu penilaian proses 
dan penilaian hasil. Penilaian proses 
disusun dalam bentuk lembar 
observasi dan penilaian hasil 
dirancang melalui bentuk tes menulis 
puisi setiap akhir siklus. Berdasarkan 
uraian perencanaan, pelaksanaan, dan 
penilaian. 

4. Peningkatan kemampuan menulis 
puisi tersebut dapat dinyatakan 
bahwa pembelajaran menulis puisi 
mengalami peningkatan dengan 
menggunakan strategi kooperatif tipe 
TPS. Hal ini dinyatakan berdasarkan 
perolehan nilai siswa dengan 
menggunakan strategi kooperatif tipe 
TPS mengalami peningkatan. 
Indikator lain peningkatan tersebut 
dapat dicermati berdasarkan hasil 
belajar dari siklus I dan ke siklus II 
yang mengalami perubahan, terutama 
pada perubahan sikap dan nilai siswa 
dalam belajar.  
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ABSTRACT 

This research was carried out starting from the concerns of 

researchers seeing the pandemic situation that had not yet been 

completed, resulting in the limitations of teachers and students in 

carrying out learning and a decrease in learning motivation so 

that they were less active in the online teaching and learning 

process because the media used in learning was less interactive 

and less effective. The research was conducted at MAN 1 

Lamongan which is located at Jalan Veteran No. 43 Lamongan, 

to be precise in class XI IPS 1, the subject of economics on the 

material of national income by using a website-based Mentimeter 

Learning Media to support online learning. This study has the 

goal of maximizing the activeness, motivation and learning 

outcomes of students by applying the Mentimeter interactive 

learning media as an alternative media in online learning. The 

study used a True Experiment Design design using two classes, 

namely class XI. IPS 1 and XI. IPS 3 which acts as the 

experimental class and the control class. Data collection 

techniques are interviews, observations, questionnaires, as well as 

pretest and posttest. Data processing using Excel and SPSS 

version 26 got the results of the Independent Sample T-Test 

motivation test of 0.281 > 0.05, proving that there was no 

difference between the experimental class and the control class. 

For activity with a value of 0.483 > 0.05. The significance value 

of 0.0 < 0.5 Mann Whitney test proves that the post test scores of 

experimental and control class students have differences with the 

experimental class average score of 84.00 and the control class 

76,50 

Keywords: Motivation, Activeness, Learning Result, Media, 

Learning, Mentimeter 

 

ABSTRAKSI 

Penelitian ini dilaksanakan berawal dari keprihatinan peneliti 

melihat situasi pandemi yang belum juga selesai sehingga 

mengakibatkan keterbatasan guru dan siswa dalam melaksanakan 

pembelajaran serta turunnya motivasi belajar hingga kurang aktif 

dalam proses belajar mengajar secara daring karena media yang 



 

910 

Jurnal Pendidikan dan Humaniora, Vol. 5 No. 2, Juli – Desember 2021 

 

PENDAHULUAN
Memasuki tahun pelajaran baru 

2021/2022 kondisi masih belum banyak 
berubah, dimana pandemi masih menjadi 
permasalahan yang belum bisa teratasi, 
berbagai kebijakan diambil pemerintah, 
mulai dari PSBB (Pembatasan Sosial 
Berskala Besar), PPKM Mikro sampai 
PPKM darurat, hal itu menimbulkan 
kebijakan bahwa kegiatan belajar 
mengajar diharuskan dan diwajibkan 
untuk dilaksanakan secara online atau 
daring. Sebelum adanya pandemi Covid-
19 pembelajaran dilakukan secara 
langsung di kelas masing-masing. Tetapi 
dengan adanya keadaan sekarang ini, 
proses pembelajaran terjadi perubahan 
secara signifikan yang dituntut untuk 
dilakukan secara daring atau online. 

Pembelajaran daring juga disebut 
dengan pembelajaran jarak jauh dengan 
menggunakan bantuan internet untuk 

koneksi. Pembelajaran daring merupakan 
model pembelajaran yang dilaksanakan 
tanpa tatap muka secara langsung 
(Kemenag RI, 2020). Hal tersebut 
membuat motivasi dan keaktifan siswa 
mulai menurun, bisa jadi disebabkan 
kondisi siswa yang sudah bosan dengan 
pembelajaran daring yang tentunya juga 
mengharuskan mereka untuk memiliki 
kuota internet dengan jumlah besar. 

Keaktifan dalam kegiatan belajar 
adalah kondisi dimana siswa dalam 
proses belajar dalam kondisi aktif 
(Hamalik, 2011). Keaktifan belajar bisa 
diamati dari aspek (1) peserta didik aktif 
dalam proses memecahkan masalah (2) 
dalam mengerjakan tugas siswa bertanya 
apabila belum paham (3) turut serta 
mengerjakan tugas yang telah diberikan 
guru (4) melakukan diskusi kelompok 
sesuai arahan guru (5) bekerjasama baik 

digunakan dalam pembelajaran kurang interaktif dan kurang 

efektif. Penelitian dilakukan di MAN 1 Lamongan beralamatkan 

di Jalan Veteran No. 43 Lamongan, tepatnya pada kelas XI IPS 1 

mata pelajaran ekonomi pada materi pendapatan nasional dengan 

menggunakan Media Pembelajaran Mentimeter berbasis website 

untuk menunjang pembelajaran daring. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk memaksimalkan keaktifan, motivasi dan hasil belajar 

siswa peserta didik dengan menerapkan media pembelajaran 

interaktif Mentimeter sebagai media alternatif dalam 

pembelajaran daring. Penelitian menggunakan desain True 

Experiment Design dengan menggunakan dua kelas yaitu kelas 

XI. IPS 1 dan XI. IPS 3 yang berperan sebagai kelas eksperimen 

serta kelas kontrol. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, 

pengamatan, kuesioner, serta pretest maupun post test. 

Pengolahan data menggunakan bantuan Excel dan SPSS versi 26 

mendapatkan hasil uji Independent Sample T-Test motivasi 

sebesar 0,281 > 0,05 membuktikan bahwa tidak terdapat 

perbedaan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Untuk  

keaktifan dengan nilai 0,483 > 0,05. Nilai signifikansi 0,0 < 0,5 

pengujian Mann Whitney membuktikan bahwa nilai post test siswa 

kelas eksperimen dan kontrol memiliki perbedaan dengan nilai 

rata-rata kelas eksperimen 84,00 dan kelas kontrol 76,50. 

Kata kunci:    Motivasi, Hasil Belajar, Media, Pembelajaran, 

Mentimeter 
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dengan teman sekelompok. Disisi lain 
faktor yang mempengaruhi keaktifan 
siswa diantaranya (1) pemindahan dan 
pemakaian (2) perhatian (3) pemecahan 
suatu permasalahan (Sudjana, 2010). 
Motivasi menurut Sardiman (1986) 
merupakan daya penggerak pada diri 
siswa sehingga memiliki rasa ingin belajar 
dan tercapainya tujuan yang ingin 
dicapai. Motivasi adalah landasan 
menempuh untuk mendapatkan 
kepuasan dan dorongan melakukan 
sesuatu. 

MAN 1 Lamongan memiliki 4 jurusan 
keilmuan mulai Ilmu-ilmu keagamaan 
(IIK), Ilmu Bahasa dan Budaya (IBB), Ilmu 
Pengetahuan Sosial (IPS), serta 
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 
(MIPA). Salah satu materi yang disajikan 
pada jurusan IPS kelas XI yaitu 
Pendapatan nasional dan Pendapatan 
Perkapita dimana materi tersebut 
membutuhkan respon keaktifan dan 
motivasi siswa dalam proses kegiatan 
belajar mengajar.  

Hal ini dikarenakan materi yang 
disampaikan tidak hanya teori akan tetapi 
juga dalam bentuk praktek bagaimana 
cara menghitung pendapatan nasional 
dengan berbagai pendekatan dan juga 
pendapatan perkapita sehingga 
diperlukan media pembelajaran yang 
interaktif dan menyenangkan sehingga 
tidak hanyamenggunakan WhatApps 
yang sekedar untuk membagikan modul 
sehingga menimbulkan kondisi dimana 
kurangnya interaksi antara siswa dan 
guru. Tetapi melalui media tersebut 
diharapkan antara pengajar dengan siswa 
terjadi interaksi dan komunikasi yang 
efektif dan interaktif sehingga tujuan 
pembelajaran dapat tercapai.  

Media pembelajaran interaktif yang 
bisa digunakan dalam pembelajaran 
online salah satunya yaitu media 
Mentimeter. Mentimeter adalah suatu 
aplikasi berbasis website yang dapat 
dipergunakan untuk melaksanakan 

aktivitas pembelajaran atau seminar. 
Manfaat dari Mentimeter, yaitu 
merupakan media yang bisa memberi efek 
ketertarikan peserta didik dalam belajar, 
sebagai media yang bisa dipergunakan 
untuk pengumpulan data dan 
mengemukakan pendapat (Razif, 2018). 

 

 
Gambar 1. Tampilan Awal Mentimeter 

 
Gambar di atas merupakan tampilan 

awal dari mentimeter.com untuk bisa 
masuk, pengguna harus melakukan 
pendaftaran terlebih  dahulu ataupun 
yang sudah memiliki akun dapat log in. 

Dari penjelasan tersebut, maka perlu 
diadakan penelitian dengan 
menggunakan media pembelajaran 
interaktif guna mengetahui keaktifan dan 
motivasi belajar siswa dengan pengaruh 
keaktifan, motivasi, dan hasil belajar 
dalam pembelajaran daring. Dengan 
menggunakan suatu teknologi informasi 
yakni Mentimeter diharapkan proses 
belajar mengajar yang dilaksanakan 
secara daring bisa memberi interaksi 
umpan balik yang mampu membantu 
mengomptimalkan aktivitas belajar 
mengajar saat daring dalam masa 
pandemi maupun kegiatan pembelajaran 
daring lainnya. Penelitian ini dilakukan di 
kelas XI. IPS 1 dan XI. IPS 3 pada mata 
pelajaran ekonomi dengan pokok bahasan 
pendapatan nasional dan pendapatan 
perkapita. 

Sebelumnya, peneliti melakukan 
wawancara kepada 4 siswa terdiri dari 2 
siswa laki-laki dan 2 siswa perempuan 
kelas XI. IPS 1 dengan mendapatkan hasil 
bahwa dalam pembelajaran daring dirasa 
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kesulitan untuk memahami materi yang 
disampaikan oleh pengajar dan peserta 
didik malu bertanya saat pembelajaran 
berlangsung, sehingga merasa jenuh 
dengan pembelajaran yang saat itu 
dilaksanakan. Penelitian memiliki tujuan 
untuk melihat seberapa besar pengaruh 
penggunaan media pembelajaran 
interaktif Mentimeter terhadap keaktifan 
dan guna memahami pengaruh media 
pembelajaran interaktif Mentimeter 
terhadap motivasi serta hasil belajar 
siswa. 
 

METODOLOGI PENELITIAN 

 
Gambar 2. Diagram Alur Penelitian 

 
Menurut diagram alur penelitian di 

atas dapat diketahui bahwa dalam 
melakukan penelitian, peneliti melakukan 
wawancara dan observasi awal kepada 
dua guru mata pelajaran ekonomi yaitu 
Drs. Masyhadi dan Yekti Handayani, SE, 
M.Pd untuk mengetahui kendala-kendala 
yang dihadapi dalam melaksanakan 
kegiatan pembelajaran di kelas masing-
masing, dan hasilnya sama yaitu motivasi 
belajar anak menurun selama masa 
pandemi.  

Setelah melakukan wawancara dan 
obsevasi kemudian peneliti menentukan 
kelas XI. IPS 1 sebagai kelas eksperime 
dengan jumlah 24 siswa terdiri dari laki-
laki 12 siswa dan perempuan 12 siswa, 
sedangkan kelas XI. IPS 3 sebagai kelas 
control dengan jumlah 30 siswa terdiri 
dari laki-laki 19 siswa dan perempuan 11 
siswa. Selanjutnya peneliti membuat kisi- 
kisi instrumen penelitian serta membuat 
instrumen penelitian sesuai aspek dari 
masing- masing variabel.  

Setelah penyusunan instrumen selesai 
kemudian divalidasi oleh validator, 
peneliti menggunakan 4 validator sebagai 
penilai instrumen. Dalam mengolah data 
untuk uji validasi menggunakan Aiken’s 
V, untuk uji reliabilitas menggunakan 
rumus Alpha Cronbach dan KR-21 
(Sugiyono, 2017). 

Metode penelitian menggunakan 
metode kuantitatif, dengan tipe penelitian 
non implementatif dan desain penelitian 
menggunakan True Experimental Design, 
dimana dalam desain tersebut terdapat 
pretest- posttest control group design 
yaitu ada 2 kelompok yang dipilih secara 
acak, selanjutnya dilakukan pretest guna 
memahami kondisi awal (Sugiyono, 2016). 
Berikut merupakan  tabel 1 desain True 
Experimental Design. 
 

Tabel 1 True Experimental Design 
Group Pretest Treatment Posttest 

Experiment O1 XI O2 
Control O1  O2 

 
Tabel 1 menjelaskan proses dari 

desain penelitian dimana pada kelas 
kontrol maupun eksperimen sama-sama  
diberikan perlakuan pemberian pretest 
(O1), kemudian XI merupakan pemberian 
treatment kepada kelas eksperimen saja 
tanpa kelas kontrol, terakhir  diberikan 
posttest (O2) masing-masing kelas. 

Teknik pengumpulan data yakni 
pertama peneliti melaksanakan 
wawancara serta observasi untuk 
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mengetahui kondisi belajar siswa, 
kemudian memberikan perlakuan pretest, 
treatment, posttest, dan kuesioner kepada 
siswa setelah mendapat data, data diolah 
dan dianalisis menggunakan Excel dan 
SPSS     versi 26. SPSS adalah software 
yang dipakai untuk mengolah data 
statistik yang membantu dalam mengolah 
data (Widiyanto, 2010) dengan 
mengujikan terlebih dahulu uji 
normalitas, uji homogenitas, uji-t apabila 
data normal, uji Mann Whitney bila data 
idak normal serta uji regresi linier 
berganda. 

 
HASIL PENELITIAN 

Kegiatan belajar mengajar 
menggunakan Media Mentimeter  
dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2021 
dimana peneliti meminta pada siswa 
untuk masuk ke Web Mentimeter 
(www.menti.com) dan memberikan kode 
pada siswa untuk masuk dengan 
menuliskan nama masing-masing siswa. 
Setelah siswa masuk dan mengikuti 
pembelajaran, saat memberikan respon 
akan langsung dapat diterima secara real 
time oleh peneliti dan teman-temannya. 
Tetapi jika ada siswa pasif yang ingin 
bertanya dapat menggunakan fitur chat 
yang tersedia pada aplikasi media 
pembelajaran mentimeter. 

 

 
Gambar 3. Penyampaian Materi 

 

Gambar 4. Penggunaan Fitur Kuis Game 
 
Gambar (3) menunjukkan tentang 

peneliti  ketika menyampaikan materi 
kepada siswa tentang cara menghitung 
pendapatan nasional dengan tiga 
pendekatan yaitu produksi, penerimaan 
dan pengeluaran dengan menggunakan 
media pembelajaran interaktif  
Mentimeter dimana terdapat fitur untuk 
siswa menyampaikan pendapat ataupun 
pertanyaan, dan juga memberikan respon 
terhadap materi yang disampaikan. 
Sedangkan gambar (4) menunjukkan 
aktifitas setelah materi disampaikan, 
peneliti kemudian melakukan evaluasi 
kuis game interaktif di Mentimeter untuk 
mengetahui bagaimana siswa memahami 
materi yang telah disampaikan. 

Setelah instrumen tervalidasi dan siap 
digunakan kemudian peneliti mengolah 
data dengan pengujian validitas dan 
reliabilitas. Instrumen yang diolah 
diantara instrumen validasi observasi, 
wawancara, kuesioner motivasi, 
kuesioner keaktifan, RPP, dan soal pilihan 
ganda.  

 
Tabel 2. Hasil Uji Aiken’s V 

Instrumen Rata-rata 
V 

Keterangan 

Observasi 0,85 
Sangat 
valid 

Wawancara 0,92 
Sangat 
valid 

Kuesioner 
motivasi 

0,82 
Sangat 
valid 

RPP 0,87 
Sangat 
valid 

http://www.menti.com/
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Soal Pilihan 
Ganda 

0,63 Valid 

 
Tabel 2 merupakan hasil uji 

menggunakan rumus Aiken’s V 
berbantuan Microsoft Excel, dapat 
diketahui hasil dari masing-masing 
instrumen mendapatkan nilai rata-rata 
0,63 tergolong valid dan nilai tertinggi 
0,92 tergolong sangat valid. 

 
Tabel 3. Uji Reliabilitas Alpha Cronbach 

Variabel Nilai Keterangan 

Motivasi 0,867 Sangat kuat 

Keaktifan 0,814 Sangat kuat 

 
Tabel 3 merupakan hasil dari uji 

reliabilitas dari kedua variabel, untuk 
variabel motivasi mendapat nilai dari 
kelas kontrol dan eksperimen sebanyak 
0,867 yang artinya  variabel sangat kuat. 
Variabel keaktifan dengan nilai rata-rata 
0,814 tergolong kategori sangat kuat. 

 
Tabel 4. Uji Normalitas 

Variabel 
Nilai 
Sig. 

Keterangan 

Motivasi 
Eksperimen 

0,45 Normal 

Motivasi 
Kontrol 

0,37 Normal 

Keaktifan 
Eksperimen 

0,41 Normal 

Keaktifan 
Kontrol 

0,54 Normal 

Pretest 
Eksperimen 

0,48 Normal 

Pretest 
Kontrol 

0,27 Normal 

Posttest 
Eksperimen 

0,021 
Tidak 

Normal 

Posttest 
Kontrol 

0,017 
Tidak 

Normal 

 
Tabel 4 menunjukkan uji normalitas 

menggunakan nilai Saphiro Wilk pada 
hasil SPSS dari variabel motivasi dan 
keaktifan serta hasil pretest dan posttest. 

Dari variabel motivasi dan keaktifan 
didapatkan data kedua kelas normal 
dikarenakan nilai signifikansi lebih dari 
0,05, sedangkan untuk posttest 
mendapatkan data yang tidak normal 
karena nilai signifikansi kurang dari 0,05, 
maka dari itu pengujian data yang 
berdistribusi normal menggunakan 
Independent Sample T-Test sedangkan 
untuk yang tidak berdistribusi normal 
maka pengujian dilakukan dengan Mann 
Whitney 

 
Tabel 5. Uji Homogenitas 

Variabel Sig. Keterangan 

Motivasi 0,534 Homogen 

Keaktifan 0,672 Homogen 

Pretest 0,611 Homogen 

Posttest 0,413 Homogen 

 
Tabel 5 merupakan hasil uji 

homogenitas dengan SPSS dari data 
tesebut nilai signifikansi lebih dari 0,05 
membuktikan bahwa data tersebut 
homogen. 

 
Tabel 6. Uji Independent Sample T-Test 

Variabel Sig. (2-
tailed) 

Keterangan 

Motivasi 
eksperimen 
dan kontrol 

0,281 
Tidak ada 
perbedaan 

Keaktifan 
eksperimen 
dan kontrol 

0,483 
Tidak ada 
perbedaan 

Pretest 
eksperimen 
dan kontrol 

0,721 
Tidak ada 
perbedaan 

 
Berdasarkan hasil dari Tabel 6. Untuk 

nilai signifikansi >0,05 sesuai dengan 
hipotesis yang diajukan yaitu apabila 
>0,05 maka H0 gagal ditolak, maka dari 
itu tidak ada perbedaan dari setiap 
variabel antara kelas kontrol dan 
eksperimen. 
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Tabel 7. Uji Mann Whitney 

Hasil Post 
test 

Sig.  
(2 tailed) 

Keterangan 

0,04 
Ada 

Perbedaan 
 
Tabel 7 menjelaskan bahwa dari hasil 

pengujian Mann Whitney menggunakan 
SPSS pada kelas kontrol dan eksperimen 
menunjukkan hasil ada perbedaan antara 
kelas eksperimen dan kelas kontrol, 
dibuktikan dengan nlai signifikansi 
kurang dari 0,05. Uji normalitas residual 
digunakan untuk mengetahui data 
berdistribusi normal atau tidak sebelum 
dilakukan pengujian regresi linier 
sederhana. Tabel berikut menjelaskan 
tentang uji normalitas media Mentimeter 
terhadap motivasi, dan media Mentimeter 
terhadap keaktifan. 
 

Tabel 8. Uji Normalitas Residual 

Relasi Nilai sig. Keterangan 

Mentimeter 
terhadap Motivasi 

0,892 Normal 

Mentimeter 
terhadap 
Keaktifan 

0,874 Normal 

 
Berdasarkan Tabel 8 menjelaskan 

bahwa nilai signifikansi > 0,05 yang 
berarti data tersebut berdistribusi normal. 

 
Tabel 9. Koefisien Determinasi 

Keterangan 
Variabel 

R R2 
Prosentase 

(%) 

Media 
Mentimeter 
terhadap 
Motivasi 

0,211 0,035 3,5 % 

Media 
Mentimeter 
terhadap 
Keaktifan 

0,240 0,051 5,10 % 

 
Berdasarkan Tabel 9. Menjelaskan 

hasil dari koefisien determinasi (R2 ) 
Mentimeter terhadap motivasi dan 

Mentimeter terhadap keaktifan dapat 
dilihat bahwa prosentase motivasi 
sebanyak 3,5 % sedangkan sisanya 96,5 % 
lainnya dipengaruhi variabel lain. Pada 
variabel keaktifan prosentase sebesar 5,1 
% sisanya 94,9% dijelaskan oleh variabel 
lain.  

 
PEMBAHASAN 

Pengujian hipotesis pertama 
diperoleh nilai signifikansi 0,281 > 0,05. 
Berdasarkan hasil tersebut bisa 
disimpulkan bahwa H01 gagal ditolak 
artinya tidak terdapat perbedaan motivasi 
antara kelas kontrol atau eksperimen. 
Hipotesis kedua dengan nilai signifikansi 
0,483 > 0,05 membuktikan bahwa tidak 
adanya perbedaan keaktifan antara kelas 
eksperimen dan kelas kontrol. Pada 
hipotesis ketiga dengan nilai signifikansi 
0,721 > 0,05 menyatakan bahwa tidak 
ditemukan perbedaan pretest kelas 
eksperimen dan kelas kontrol. Hipotesis 
keempat yaitu pengujian Mann Whitney 
dengan nilai signifikansi 0,04 < 0,05 
menunjukkan bahwa ditemukan 
perbedaan post test antara kelas 
eksperimen dan kelas kontrol artinya H04 
berhasil ditolak. 

Berdasarkan hasil pegujian koefisien 
determinasi (R2 ) Mentimeter terhadap 
motivasi dan Mentimeter terhadap 
keaktifan terdapat hasil prosentase 
motivasi sebanyak 3,5 % sedangkan 
sisanya 96,5 % lainnya dipengaruhi 
variabel lain. Pada variabel keaktifan 
prosentase sebesar 5,1 % sisanya 94,9% 
dijelaskan oleh variabel lain, hasil ini 
menunjukkan bahwa penerapatn media 
mentimeter tidak mempengaruhi 
peningkatan motivasi dan keaktifan siswa 
dalam kegaiatan belajar mengajar secara 
signifikan. Hal ini selaras dengan hasil 
penelitian Nia Amanda Putri dkk, dengan 
judul “Pengaruh Media Pembelajaran 
Interaktif Mentimeter Terhadap 
Keaktifan, Motivasi, Dan Hasil Belajar 
Siswa Dalam Pembelajaran Daring Di 
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Kelas X Program Keahlian Multimedia 
Mata Pelajaran Teknik Pengolahan Audio 
Dan Video SMK Negeri 7 Malang, dimana 
hasil penelitiannya juga menyebutkan 
bahwa Media pembelajaran Interaktif 
Mentimeter tidak berpengaruh pada 
motivasi dan keaktifan peserta didik kelas 
X Multimedia di SMK Negeri 7 Malang 
dalam kegiatan belajar mengajar.  

 
SIMPULAN  

Dari hasil analisis serta pembahasan 
dapat disimpulkan seperti berikut.  
1. Media pembelajaran Interaktif 

Mentimeter tidak berpengaruh pada 
motivasi peserta didik kelas XI. IPS 1 
pada mata pelajaran ekonomi dengan 
pokok bahasan pendapatan nasional 
dengan prosentase nilai media 3,5 % 
dan sisanya 96,5 % dipengaruhi oleh 
variabel lain. Uji regresi linier 
sederhana dengan angka signifikansi 
0,292 > 0,05 menunjukkan bahwa 
tidak ada pengaruh media 
Mentimeter terhadap motivasi. Pada 
uji Independen sampel T-Tes 
diketahui angka signifikansi yaitu 
0,180 > 0,05 membuktikan tidak 
ditemukan perbedaan antara kelas 
eksperimen maupun kontrol.  

2. Media pembelajaran Mentimeter 
tidak berpengaruh terhadap keaktifan 
siswa ditunjukkan dengan angka 
signifikansi 0,281 > 0,05 serta 
prosentase sebesar 5,1% sisanya 94,9% 
dijelaskan oleh variabel lain.  

3. Hasil uji Mann Whitney 
membuktikan bahwa ada perbedaan 
post test antara kelas eksperimen atau 
kontrol dengan nilai signifikansi 
sebesar 0,04 kurang dari 0,05.  
 

SARAN  
Kegiatan belajar mengajar dapat 

menerapkan media pembelajaran daring 
seperti Mentimeter karena bisa 
memaksimalkan hasil belajar peserta 
didik serta perlu ditambahkan variabel 

hasil belajar. Saat pembelajaran pengajar 
juga diharapkan bisa memberi 
pengalaman siswa yang dapat menambah 
keaktifan atau motivasi belajar siswa agar 
siswa tidak jenuh. 
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ditulis dalam satu paragraf berisi tujuan, metode, dan hasil penelitian 
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f. Isi Naskah  (Hasil Penelitian) : 

1) Pendahuluan ( 10 persen) 

2) Kajian pustaka/kajian literatur yang mencakup kajian teori dan penelitian terdahulu 
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4) Hasil penelitian  dan pembahasan (50 persen) 
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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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Nama terbitan , tanggal bulan , halaman . 

 Contoh : 
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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 
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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. 
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