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METHOD OF THE GAME OF MARATHON MATHEMATICS TO INCREASE 
INTEREST AND LEARNING OUTCOMES LEARNERS  

XI.IPA-1 CLASS IN SMA NEGERI 1 SUNGAILIAT 
 
 

ATI LASMANAWATI 
Mathematics Teacher SMA Negeri 1 Sungailiat 

atie.0216@yahoo.co.id 
(Received: 25th March 2015, approved: 2th April 2015) 

 
Abstract 

 
This paper  of  classroom action research result  taken by the author in the process of 

learning through the use of the game marathon mathematics method for increasing interest 
and students of learning math in class XI.IPA-1 topic in function of year  2013/2014. 
Instruments used during the learning process consists of a written test (final evaluation test) 
and non-test in the form of sheet attitude questionnaire, the results of observations made by 
teacher, as well as pieces written interview guide. The success of the learning process, the 
increase in the average value of the learning process of students who use this method, the 
magnitude of the average value of learning outcomes grade math students of  XI.IPA-1 in 
cycle 1 at 72.52 and increase  cycle 2 mean value average be 84.36 with only the remaining 6 
people who have not yet reached completion and must follow the remedial learning of 33 
learners in the study groups. The percentage increase in the study of students in class 
XI.IPA-1 of pre-cycle to cycle 1 was 17.49% and from cycle 1 to cycle 2 is 11.84%. This 
method also can increase the interest of learners based on positive attitude response to the 
lessons and learning of mathematics, namely the presentation of the increase of 36.37% for 
the first pre-cycle to cycle, and for the first cycle to the second cycle of 18.18%.  
 
Key words: Methods of Game Marathon Mathematics, Student Learning Outcomes, Positive 

Attitude. 
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METODE PERMAINAN MARATHON MATEMATIKA UNTUK 
MENINGKATKAN MINAT DAN HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK  

KELAS XI.IPA-1 DI SMA NEGERI 1 SUNGAILIAT  
 

ATI LASMANAWATI 
Guru Matematika SMA Negeri 1 Sungailiat 

atie.0216@yahoo.co.id 
(Naskah diterima: 25 Maret 2015, disetujui: 2 April 2015) 

 
Abstrak 

 
  Karya tulis ini merupakan hasil penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilakukan 
penulis dalam proses belajar mengajar melalui penggunaan Metode Permainan Marathon 
Matematika, untuk meningkatkan minat dan hasil belajar Matematika peserta didik kelas 
XI.IPA-1 pada Pokok Bahasan Fungsi Tahun Pelajaran 2013/2014 di SMA Negeri 1 
Sungailiat. Instrumen yang digunakan selama proses belajar mengajar terdiri dari tes tertulis 
(tes evaluasi akhir) dan non tes berupa lembar angket sikap, hasil observasi yang dilakukan 
oleh pendidik, serta lembar pedoman wawancara tertulis. Keberhasilan proses pembelajaran 
terlihat sekali dari peningkatan nilai rata-rata peserta didik yang proses pembelajarannya 
menggunakan metode ini, dengan besarnya nilai rata-rata hasil belajar Matematika peserta 
didik kelas XI.IPA-1 pada siklus 1 sebesar 72,52 meningkat pada siklus 2 yaitu nilai rata-rata 
menjadi 84,36; dengan hanya tersisa 6 orang yang belum mencapai tuntas dan harus 
mengikuti pembelajaran remedial dari 33 orang peserta didik yang ada dalam rombongan 
belajar. Persentase kenaikan hasil belajar peserta didik di kelas XI.IPA-1 dari pra siklus ke 
siklus 1 adalah 17,49% dan dari siklus 1 ke siklus 2 adalah sebesar 11,84%. Metode ini pun 
dapat meningkatkan minat peserta didik berdasarkan respon sikap yang positif terhadap 
pelajaran dan pembelajaran Matematika, yaitu dengan presentasi peningkatannya sebesar 
36,37% untuk pra siklus ke siklus pertama, dan untuk siklus pertama ke siklus kedua sebesar 
18,18%. 
 
Kata Kunci: Metode Permainan Marathon Matematika, Hasil Belajar Peserta Didik, Sikap 

Positif.  
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A. Pendahuluan 
  Matematika adalah salah satu 
ilmu dasar, baik pada aspek terapan 
maupun aspek penalarannya, 
mempunyai peranan yang penting 
dalam upaya penguasaan ilmu dan 
teknologi (Soedjadi, 1999: 138). Hal ini 
lah yang menjadi salah satu alasan 
penting mengapa Matematika perlu 
diajarkan di setiap jenjang sekolah, 
mulai dari Sekolah Dasar sampai 
perguruan tinggi.  Namun, kenyataan 
yang ada bahwa dalam dunia 
pendidikan terutama bagi kalangan 
peserta didik, Matematika dianggap 
sebagai salah satu mata pelajaran yang 
sulit, menakutkan, dan kurang menarik 
minat peserta didik untuk 
mempelajarinya. 
  Minat adalah salah satu aspek 
psikis manusia yang dapat mendorong 
seseorang untuk mencapai tujuan 
(Lusita, 2011: 46). Menurut Slameto 
(2003: 58) bahwa siswa yang berminat 
dalam belajar mempunyai ciri-ciri, 
yaitu mempunyai kecenderungan yang 
tetap untuk memperhatikan dan 
mengenang sesuatu yang dipelajari 
secara terus menerus, ada rasa suka 
dan senang pada sesuatu yang 
diminati, memperoleh suatu 
kebanggaan dan kepuasan pada 
sesuatu yang diminati, ada rasa 
keterikatan pada sesuatu aktivitas-
aktivitas yang diminati, lebih menyukai 
suatu hal yang menjadi minatnya 
daripada yang lainnya, dan 
dimanifestasikan melalui partisipasi 
pada aktivitas maupun kegiatan.  
   Berkaitan dengan Matematika, 
menurut Ruseffendi (1991: 234) bahwa 
minat seorang peserta didik terhadap 
Matematika berkaitan erat dengan 
sikap, sehingga sebagian dari sikap 
dapat merupakan akibat dari minat. 
Lebih lanjut dikatakan bahwa ciri-ciri 

peserta didik berminat pada 
Matematika, ditunjukkan oleh sikap: 
mengikuti pelajaran dengan sungguh-
sungguh, menyelesaikan tugas dengan 
baik, berpartisifasi dalam diskusi, 
menyelesaikan pekerjaan rumah 
dengan tuntas dan selesai pada 
waktunya.  
   Ada beberapa cara yang dapat 
dilakukan untuk membangkitkan 
minat peserta didik (Lusita, 2011: 47-
48), antara lain sebagai berikut: 1) 
pelaksanaan kegiatan belajar yang 
variatif; yaitu pada saat penyampaian 
materi yang dipelajari haruslah 
disajikan dengan cara yang menarik 
dan menimbulkan suasana yang baru, 
misalkan dalam bentuk permainan, 
diskusi atau pemberian tugas di luar 
sekolah sebagai variasi kegiatan belajar, 
2) memahami tujuan pembelajaran; 
yaitu setiap peserta didik akan merasa 
tertarik dengan materi yang akan 
dipelajari dengan mengetahui tujuan 
dari pembelajaran itu, 3) perbanyak 
pengetahuan metode pembelajaran; 
yaitu gunakan variasi metode 
pembelajaran untuk membawa suasana 
kelas menjadi menyenangkan, 4) beri 
pemahaman peserta didik mengenai 
manfaat berkaitan dengan materi yang 
akan dipelajari, 5) memberi kesempatan 
peserta didik untuk aktif berpartisipasi 
dalam kegiatan pembelajaran. Apabila 
pada diri peserta didik telah tumbuh 
minat untuk belajar, maka peserta didik 
tersebut akan terdorong untuk 
mempelajari berbagai ilmu yang ada 
dalam kurikulum atau dengan kata lain 
peserta didik tersebut akan menyukai 
pelajaran di sekolah. Sehingga dengan 
tumbuhnya minat peserta didik 
terhadap mata pelajaran pun akan 
memperbesar peluang hasil belajarnya 
menjadi lebih baik.  
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   Kesulitan belajar Matematika 
telah menjadi hal yang umum dialami 
oleh peserta didik. Sering kita dengar 
dari keluhan yang dilontarkan oleh 
sebagian besar peserta didik saat 
mempelajari Matematika, bahwa 
Matematika merupakan sesuatu yang 
tidak menyenangkan, membosankan, 
dan memusingkan. Hal ini sejalan 
dengan pendapat Ruseffendi (1991: 
156) mengemukakan bahwa, terdapat 
banyak anak-anak yang setelah belajar 
Matematika bagian yang sederhanapun 
banyak yang tidak dipahami, banyak 
konsep yang dipelajari secara keliru, 
dan Matematika dianggap sebagai ilmu 
yang sukar, ruwet, dan banyak 
memperdayakan. 
   Salah satu fenomena kurang 
menyenangkan dari efek rasa antipati 
terhadap Matematika di kalangan 
peserta didik, yaitu rendahnya 
penguasaan materi matematika. 
Kurangnya penguasaan materi 
matematika pun terjadi di SMA Negeri 
1 Sungailiat pada siswa kelas XI.IPA-1 
pada Tahun Ajaran 2013/4014. 
Rendahnya nilai ulangan harian/ kuis 
yang dicapai peserta didik sehingga 
banyak peserta didik dalam satu kelas 
yang belum mencapai nilai kriteria 
ketuntasan minimal (KKM), 
mengharuskan pendidik melakukan 
kembali pembelajaran remedial 
klasikal.  
   Untuk mengantisipasi 
permasalahan tersebut, tentu perlu 
adanya suatu cara atau strategi yang 
inovatif, sehingga kedepannya 
pembelajaran, khususnya pembelajaran 
Matematika akan lebih menyenangkan 
dan meningkatkan minat siswa dalam 
menguasai materi pembelajaran 
Matematika. Salah satu cara atau 
strategi yang dapat dilakukan adalah 
dengan melakukan inovasi 

pembelajaran yaitu dengan cara 
pembelajaran dengan Marathon 
Matematika. 
   Marathon adalah olahraga 
lomba lari jarah jauh dari Cabang 
Athletik yang menempuh jarak 42,195 
kilometer. Kata marathon sendiri berasal 
dari kata legenda Pheidippides, 
seorang prajurit Yunani, yang dikirim 
dari kota Marathon (lokasi 
pertempuran), Yunani ke Athena untuk 
mengumumkan bahwa bangsa Persia 
telah dikalahkan pada Pertempuran 
Marathon dan dikisahkan bahwa ia 
berlari tanpa berhenti tapi meninggal 
begitu berhasil menyampaikan 
pesannya tersebut (Wikipedia, 2013). 
Kata Marathon Matematika itu sendiri 
pertama penulis ketahui saat 
mendampingi peserta didik SMA 
Negeri 1 Sungailiat yang mengikuti 
kegiatan lomba marathon matematika 
dengan penyelenggara PT Timah Tbk., 
yang hanya diikuti oleh satu tim 
(terdiri dari 3 orang). Kemudian 
penulis pun berinisiatif untuk 
menerapkan perlombaan Marathon 
Matematika ini dalam proses 
pembelajaran di kelas dengan 
mengkombinasikan dalam bentuk 
permainan, sebagai salah satu strategi 
pembelajaran dalam bentuk permainan 
yang menantang peserta didik untuk 
mendalami materi Matematika yang 
telah dipelajari. 
   Permainan Marathon 
Matematika dalam karya tulis ini 
adalah sebuah permainan yang 
dilakukan peserta didik bersama 
kelompoknya (sebagai satu tim utuh), 
untuk menyelesaikan permasalahan 
matematika secara bergantian dan 
berhenti mengerjakan setelah selesai 
batas waku yang ditetapkan. Dalam 
kegiatan Marathon Matematika ini, 
bukan melihat pergantian 
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menyelesaikan permasalahan yang 
dilakukan oleh peserta didik secara 
perorangan, namun satu set kelompok 
yang mengerjakan permasalahan yang 
disajikan. Namun dalam kegiatan ini, 
bukan kematian yang diharapkan dari 
akhir kegiatan, seperti dalam kisah 
sejarah munculnya istilah “Marathon”, 
namun hasil akhir dari kegiatan 
marathon matematika yang diharapkan 
dari proses pembelajaran yang 
dilakukan adalah tercapainya 
penguasaan peserta didik bersama 
team kelompoknya yang lebih baik 
berkaitan dengan materi yang 
dipelajari dan berdampak pada 
peningkatan keterampilan dalam 
menyelesaikan permasalahan 
Matematika yang merupakan bentuk 
peningkatan hasil belajar peserta didik 
sesuai dengan standar yang ditetapkan.  
   Ruseffendi (1991: 316) 
mengemukakan bahwa dengan adanya 
permainan matematika, peserta didik 
menjadi lebih aktif, berpikir logis dan 
kritis, sportif, dan terjadi kepuasan 
pada diri. Lebih lanjut Suherman (2001: 
182) mengemukakan bahwa, 
permainan Matematika diharapkan 
dapat meningkatkan keterampilan, 
penanaman konsep, pemahaman dan 
pemantapan materi yang dipelajari, 
serta dapat meningkatkan kemampuan 
menemukan, memecahkan masalah 
dan lain-lainnya. Sedangkan menurut 
Supriadi (2013: 14) bahwa mengajarkan 
matematika dengan metode yang 
menyenangkan dalam bentuk 
permainan ternyata dapat membuat 
peserta didik lebih serius saat belajar, 
dan dengan mendesain proses 
pembelajaran sedemikian rupa 
sehingga membuat peserta didik 
merasa lebih mudah saat 
menyelesaikan soal-soal matematika. 
Metode Permainan Marathon 

Matematika mengkondisikan peserta 
didik untuk saling ketergantungan 
positif atau bekerja untuk saling 
bergantung satu sama lain atas tugas-
tugas bersama, demi mencapai tujuan 
dan penghargaan yang sama, saling 
memotivasi, serta saling menghargai 
satu sama lain (Trianto, 2007: 44).  
   Berdasarkan hasil kuisioner 
peserta didik berkaitan dengan proses 
pembelajaran bahwa 84,9% atau 28 
orang peserta didik dari 33 orang yang 
ada di kelas XI.IPA mengharapkan 
kegiatan pembelajaran dapat lebih 
bervariatif dan lebih menantang serta 
disajikan dalam bentuk permainan 
sehingga mereka tidak merasa bosan 
saat belajar matematika. Peserta didik 
mengharapkan adanya kegiatan 
pembelajaran yang bukan hanya 
sebatas penyampaian materi lalu 
latihan mengerjakan soal, namun ada 
kegiatan dalam bentuk game atau 
permainan Matematika yang 
menantang mereka saat mengerjakan 
latihan soal atau mendalami 
pemahaman materi yang telah 
dipelajari sehingga aktivitas belajar 
tidak membosan. 
   Melihat kenyataan di atas, dan 
didorong oleh keinginan penulis untuk 
dapat mengatasi permasalahan yang 
dihadapi, maka penulis mencoba untuk 
mengembangkan salah satu metode 
pembelajaran yang diharapkan dapat 
meningkatkan hasil belajar Matematika 
peserta didik pada materi Fungsi 
(materi setelah lingkaran) di kelas 
XI.IPA-1 untuk Tahun Pelajaran 
2013/2014, yaitu melalui penggunaan 
metode permainan Marathon 
Matematika. Metode ini digunakan 
setelah penulis yang merupakan 
pendidik di kelas tersebut, 
menganalisis hasil ulangan harian/kuis 
peserta didik yang sangat jauh dari 
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1. Rencana

2. Aksi3. Observasi

4 
.Refleksi

harapan, sehingga dirasa perlu 
digunakan sebuah strategi 
pembelajaran yang dapat membuat 
mereka aktif, mengoptimalkan 
kemampuan bekerjasama dalam 
kelompok dan terbiasa menghadapi 
tantangan dengan suasana permainan. 
B. Metode Penelitian  

Berdasarkan proses 
pengumpulan dan pengolahan data 
yang digunakan dalam penelitian ini, 
penelitian ini dapat dikategorikan 
sebagai salah satu jenis penelitian 
tindakan kelas/Classroom Action 
Research (CAR). Karena masalah yang 
dipecahkan berasal dari praktik 
pembelajaran di kelas XI.IPA-1 pada 
Mata Pelajaran Matematika untuk 
Pokok Bahasan Fungsi. Desain 
penelitian tindakan dalam penelitian 
ini sesuai dengan pendapat Kemmis 
dan McTagger (1990: 11) yaitu 
penelitian yang bersiklus yang terdiri 
dari Rencana (planning), Aksi (acting), 
Observasi (observing), dan Refleksi 
(reflecting) yang dilakukan secara 
berulang, dengan gambaran sebagai 
berikut:  
 

 
 
 

Gambar 1. Siklus Penelitian Tindakan 
  Lokasi penelitian adalah SMA 
Negeri 1 Sungailiat Kabupaten Bangka, 
pada semester genap Tahun Pelajaran 
2013/2014 dari bulan Februari s.d. 
Maret Tahun 2014. Sedangkan yang 
menjadi ruang lingkup penelitian ini 
adalah kegiatan pembelajaran dengan 
menggunakan Metode Permainan 
Marathon Matematika sebagai upaya 
untuk meningkatkan minat dan hasil 
belajar peserta didik pada materi fungsi 
di kelas XI.IPA-1 SMA Negeri 1 
Sungailiat.  

  Berdasarkan ruang lingkup 
penelitian di atas, yang menjadi subjek 
dari penelitian ini adalah peserta didik 
kelas XI.IPA-1 semester genap Tahun 
Pelajaran 2013/2014, dengan jumlah 
peserta didik 33 orang. Jumlah peserta 
didik ini terdiri dari 13 orang laki-laki 
dan 20 orang perempuan, dengan 
kemampuan peserta didik yang 
heterogen berdasarkan hasil ulangan di 
semester ganjil Tahun Pelajaran 
2013/2014.  
  Instrumen yang digunakan 
selama proses pembelajaran adalah 
bentuk tes dan non tes. Instrumen 
penelitian dengan data kuantitatif yang 
dipadukan dengan data kualitatif. Data 
kuantitatif digunakan dengan 
pertimbangan bahwa hasil penelitian 
untuk melihat keberhasilan peserta 
didik belajar bertolak pada nilai hasil 
tes akhir (evaluasi) yang harus di 
ukur/dihitung. Instrumen penelitian 
untuk data kuantitatif adalah 
seperangkat soal tes bentuk uraian. 
  Instrumen bentuk tes sebagai 
data kualitatif adalah lembar angket 
sikap dan lembar pedoman wawancara 
tertulis yang digunakan untuk 
mengetahui respon sikap peserta didik 
terhadap pembelajaran matematika. 
Pada lembar angket sikap, pertanyaan-
pertanyaan disusun dalam bentuk 
pertanyaan tertutup dan lembar 
pedoman wawancara tertulis berupa 
pertanyaan terbuka, tentang pendapat 
peserta didik terhadap pembelajaran 
dengan menggunakan Metode 
Permainan Marathon Matematika. 
Selain itu, untuk mendukung data 
kualitatif dari instrumen non tes, 
peneliti menggunakan peralatan 
berupa kamera, dan buku catatan 
lapangan (fiel notes) untuk membantu 
kelancaran pelaksanaan observasi 
selama pembelajaran berlangsung.  
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  Perangkat pembelajaran yang 
digunakan dalam proses pembelajaran 
dengan Metode Permainan Marathon 
Matematika ini terdiri dari silabus, RPP 
yang sudah memuat skenario 
pembelajaran, lembar soal setiap sesi, 
kertas karton bekas untuk kunci 
jawaban, kertas undian kelompok dan 
anggota kelompok, serta bahan materi 
yang disampaikan oleh pendidik 
melalui tayangan in focus (media power 
point) maupun yang dibahas oleh 
peserta didik secara berkelompok. 
Perangkat pembelajaran tersebut 
dikembangkan dari topik Matematika 
berdasarkan Kurikulum 2006 (KTSP) 
yang berlaku di SMA Negeri 1 
Sungailiat Bangka untuk Tahun 
Pelajaran 2013/2014.  
  Berkaitan dengan teknik analisis 
data, maka dalam penelitian ini 
terdapat dua jenis data yang dianalisis, 
yaitu data kuantitatif berupa hasil 
belajar (tes evaluasi akhir) dan data 
kualitatif berupa hasil angket sikap 
peserta didik. Untuk data kualitatif, 
data yang dianalisa adalah data hasil 
pengamatan (observasi) dengan 
menggunakan catatan kecil (fiel notes), 
data hasil angket sikap peserta didik 
dan hasil wawancara tertulis dengan 
perhitungan presentasi kecenderungan 
respon sikap peserta didik 
menggunakan rumus: 
  ̅ =                                                       x 100 

 
Keterangan:  ̅ = rata-rata respon sikap 
positif peserta didik. 
  Sedangkan untuk data 
kuantitatif, analisis data hasil tes 
dimaksudkan untuk mengetahui 
besarnya peningkatan kualitas hasil 
belajar Matematika peserta didik, 
berdasarkan data hasil tes peserta didik 
setelah perlakuan penerapan Metode 

Permainan Marathon Matematika 
untuk setiap siklusnya. Rumus yang 
digunakan untuk melihat nilai rata-rata 
peningkatan minat dan kualitas hasil 
belajar peserta didik di setiap siklusnya 
adalah sebagai berikut:  ̅ =                   ℎ              
 x  adalah nilai rata-rata. Peningkatan 
hasil belajar dan minat Matematika 
peserta didik yang terjadi berdasarkan 
siklus pertama dan terakhir, dihitung 
dengan mengacu pada rumus di bawah 
ini:  
 (p) =  ̅                                 −                                  

  
 Hasil perhitungan peningkatan 
minat dan hasil belajar matematika 
peserta didik tersebut, kemudian 
ditafsirkan dengan menggunakan 
klasifikasi pada tabel berikut ini: 

Tabel 1. Klasifikasi Peningkatan 
Minat/Hasil Belajar 

Besarnya 
Peningkatan (p%) Interpretasi 

p ≥ 70 Tinggi 
30 ≤ p < 70 Sedang 
p < 30 Rendah 

 
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Pelaksanaan Penelitian Tindakan 
Siklus Pertama 

Prosedur pembelajaran yang 
dilakukan dengan pengggunaan 
Metode Permainan Marathon 
Matematika, meliputi tahap: 
Perencanaan Penelitian  

 Pada siklus pertama, 
temuan-temuan dari hasil survei 
pendahuluan merupakan bahan-
bahan yang dijadikan sebagai 
masukan dalam perencanaan 
program, yang meliputi: 1) pendidik 
membuat jadwal kegiatan penelitian, 
yang kegiatan penelitiannya akan 
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dilaksanakan pada bulan Februari 
2013 saat kegiatan dilakukan di 
semester genap Tahun Pelajaran 
2013/2014, 2) pendidik membuat 
instrumen yang akan digunakan 
dalam pengumpulan data penelitian, 
yang terdiri dari lembar angket sikap 
dan lembar penilaian akhir 
(tes/evaluasi akhir), 3) pendidik 
mempersiapkan media pembelajaran 
yang akan digunakan: (a) membuat 
lembar soal untuk sesi 1, 2 dan 3 
(pertemuan pertama) dan sesi 4, 5 
dan 6 (pertemuan kedua), jadi ada 6 
lembar soal untuk dua kali 
pertemuan, dan soal dibuat sama 
untuk setiap kelompok, (b) membuat 
lembar kunci jawaban dari kertas 
warna (yang ada perekatnya) untuk 
setiap sesi. 4) pendidik menyusun 
skenario pembelajaran: (a) memulai 
kegiatan pembelajaran dengan 
terlebih dahulu menyampaikan 
kompetensi yang ingin dicapai, 
yaitu: pentingnya memahami konsep 
Fungsi dan dapat menerapkannya 
dalam kehidupan sehari-hari, (b) 
pendidik memperkenalkan metode 
pembelajaran yang hendak 
dilaksanakan yaitu metode 
Permainan Marathon Matematika, 
bagaimana strategi 
pembelajarannya, manfaat yang 
diharapkan dari metode yang 
digunakan, hasil yang akan 
diperoleh peserta didik dari kegiatan 
metode Permainan Marathon 
Matematika, serta bagaimana 
penilaian yang diberikan pendidik 
dalam kegiatan metode Permainan 
Marathon Matematika sehingga 
dapat memotivasi peserta didik lebih 
aktif belajar di kelas maupun lebih 
reaktif pada waktu harus belajar 
mandiri di luar jam sekolah (di 
rumah) bersama rekan 

kelompoknya, (c) membagi peserta 
didik menjadi 11 kelompok dengan 
jumlah anggota kelompok 3 orang 
berdasarkan kemampuan tinggi, 
sedang dan rendah. Jadi dalam 
setiap kelompok, ada peserta didik 
yang berkemampuan tinggi menjadi 
ketua kelompok dan akan berperan 
untuk menjadi tutor dalam 
kelompoknya, (d) sebelum dimulai 
dengan kegiatan Inti dari Permainan 
Marathon Matematika, pendidik 
menyampaikan materinya terlebih 
dahulu dengan mengambil garis 
besarnya saja, hanya sebatas 
penguatan dari apa yang pernah 
peserta didik pelajari di tingkat 
sebelumnya. Kemudian, pendidik 
memberikan permasalahan untuk 
didiskusikan oleh peserta didik 
bersama kelompoknya, dan 
pendidik dari awal pertemuan sudah 
mengingatkan peserta didik agar 
saat diskusi kelompok saling 
membantu dan menjadi tutor bagi 
yang belum paham karena 
perolehan nilai baik saat kegiatan 
Permainan Marathon Matematika 
maupun kegiatan evaluasi, nilai 
yang diperoleh adalah nilai bersama 
bukan hanya capaian nilai individu. 
Pelaksanaan Tindakan Siklus 1 

Implementasi program pada siklus 
pertama ini berjalan sesuai dengan 
skenario yang telah direncanakan. 
Sebelum kegiatan inti permainan 
marathon matematika dilaksanakan, 
pendidik menyampaikan materi secara 
garis besar melalui tayangan power point, 
kemudian peserta didik diberi 
permasalahan untuk didiskusikan 
secara berkelompok. Kemudian materi 
akan diperdalam kembali oleh peserta 
didik melalui kegiatan diskusi 
kelompok, baik yang dilakukan di 
sekolah (selama proses pembelajaran) 
maupun sebagai tugas di luar sekolah. 
Kegiatan penyampaian materi dan sesi 
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diskusi ini dilakukan untuk dua 
pertemuan, yaitu pada tanggal 3 dan 6 
Februari 2014 untuk materi Fungsi di 
semester genap Tahun Pelajaran 
2013/2014. Pada pertemuan tersebut, di 
awal pertemuan pendidik 
menyampaikan materi secara garis 
besar/inti materi yang akan dipelajari 
dan materi diperdalam kembali melalui 
kegiatan diskusi kelompok, karena 
materi Fungsi pernah dipelajari peserta 
didik di tingkat sebelumnya (SMP).  

 Pendidik membagikan beberapa 
permasalahan berkaitan dengan 
materi yang akan dibahas kepada 
setiap kelompok dengan cara 
pengundian, artinya kelompok akan 
tahu materi apa yang akan 
diperdalam setelah mendapatkan 
kartu undian. Setelah kegiatan 
diskusi kelompok selesai, pendidik 
mengundi kembali kelompok yang 
akan tampil presentasi. 

 Pada tanggal 10 dan 13 Februari 
2014, dimulai kegiatan inti dari 
Metode Permainan Marathon 
Matematika yang dilakukan dalam 3 
sesi untuk satu pertemuan, dengan 
aturan: 1) setiap peserta didik dalam 
kelompoknya akan mendapat giliran 
pertama, kedua dan ketiga untuk 
mengerjakan satu paket soal yang 
diberikan pendidik dengan waktu 
mengerjakan tiap peserta didik @5 
menit untuk sesi pertama (waktu 
dapat di ubah-ubah/ 
menyesuaikan). Kategori soal yang 
dikerjakan di sesi pertama ini 
termasuk dalam kategori soal 
mudah, 2) peserta didik yang 
mendapat giliran pertama duduk di 
meja dengan soal yang telah 
disiapkan untuk dikerjakan 
serempak selama 5 menit, dan 
peserta didik kedua menunggu di 
belakang (masih di dalam ruangan) 
sementara peserta didik ketiga 

menunggu giliran di luar, 3) apabila 
peserta didik pertama selesai 
mengerjakan (5 menit berlalu) maka 
peserta didik pertama keluar, peserta 
didik kedua maju/ duduk dimeja 
mengerjakan soal dan peserta didik 
ketiga masuk berdiri di belakang 
menunggu peserta didik kedua 
selesai, 4) setelah peserta didik 
kedua selesai, maka peserta didik 
kedua keluar dan peserta didik 
ketiga maju/duduk dikursi 
mengerjakan soal sampai waktu 
menunjukkan batas akhir 
penyelesaian sesi pertama (menit ke-
15), 5) apabila sesi pertama telah 
selesai, maka pendidik menyajikan 
lembar kunci jawaban yang sudah di 
tuliskan di kertas warna dan 
ditempelkan di papan tulis, 
kemudian peserta didik saling 
mengoreksi hasil jawabannya dan 
menghitung total skor yang 
diperolah untuk menentukan 
kelompok yang mendapat nilai 
tertinggi. Kelompok yang nilainya 
terendah maupun yang di bawah 
KKM maka siap mendapat sanksi 
(sanksi dilakukan sesuai dengan 
kesepakatan diawal kegiatan 
permainan), 6) setelah perhitungan 
skor, pemberian sanksi dan 
pembahasan soal telah selesai, maka 
permainan dilanjutkan dengan sesi 
kedua dengan aturan yang sama 
pada sesi pertama, namun jumlah 
soal yang diberikan lebih sedikit dan 
soal yang digunakan termasuk 
dalam kategori soal yang sedang, 7) 
setelah perhitungan skor dan 
pemberian sanksi, maka permainan 
dilanjutkan dengan sesi ketiga 
dengan aturan yang sama pada sesi 
pertama maupun kedua namun 
alokasi waktu di sesi ketiga 
bertambah menjadi 20 menit. Aturan 
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waktu di sesi ketiga ini adalah untuk 
peserta didik yang mengerjakan 
pertama dan kedua mendapat waktu 
5 menit, sedangkan peserta didik 
ketiga mendapat waktu yang lebih 
lama yaitu 10 menit. Alasan 
penambahan waktu karena untuk 
sesi ketiga ini soal yang diambil 
sudah mencakup kategori soal yang 
sedang dan sulit, 8) setelah kegiatan 
Permainan Marathon Matematika ini 
selesai, setiap peserta didik 
ditugaskan untuk membuat catatan 
semua soal dan jawaban yang ada di 
kunci jawaban (di kertas warna yang 
di tempel di papan tulis), 9) selain 
catatan dari soal dan jawaban yang 
dikerjakan, di akhir pertemuan 
siklus pertama, peserta didik diberi 
tugas untuk membuat rangkuman 
materi  yang disajikan, 10) 
memberikan soal evaluasi/tes akhir 
setelah selesai kegiatan permainan 
marathon matematika untuk pokok 
atau sub pokok bahasan materi yang 
telah dipelajari (kegiatan evaluasi 
dapat dilakukan dengan alokasi 
waktu tersendiri). Agar setiap 
peserta didik dapat tetap saling 
mendukung dan bekerjasama, maka 
diberlakukan aturan kepada setiap 
peserta didik bahwa hasil evaluasi 
akhir yang diperoleh akan dibagi 
dijumlahkan dan dibagi rata untuk 
setiap anggota kelompok. Sehingga 
peserta didik yang berkemampuan 
sedang dan tinggi, dapat 
membimbing atau membantu 
kawannya yang berkemampuan 
rendah untuk belajar dan berusaha 
memahami materi yang telah 
dipelajari sehingga lebih siap saat 
evaluasi akhir/ulangan. Evaluasi 
(tes akhir) pada siklus yang pertama 
ini dilakukan hari Senin, tanggal 17 
Februari 2014.  

Evaluasi Hasil Kegiatan pada Siklus 
1 
  Hasil evaluasi sesuai dengan 
pengamatan peneliti selama kegiatan 
belajar dengan Metode Permainan 
Marathon Matematika itu 
berlangsung, serta berdasarkan hasil 
analisis penulis dan diskusi dengan 
rekan sejawat ditemukan hal-hal 
sebagai berikut: 1) diperolehnya 
peningkatan hasil jawaban dari 
setiap kelompok untuk setiap sesi 
dari kegiatan Permainan Marathon 
Matematika walaupun nampak 
masih ada beberapa kelompok 
tertentu yang mengalami 
penurunan. Hasil ini ternyata 
menunjukkan bahwa apa yang 
disampaikan oleh pendidik tentang 
makna dari sebuah fungsi yang 
memiliki invers adalah fungsi yang 
“take and give” atau saling timbal 
balik, dan makna dari fungsi invers 
tersebut saat diterapkan dalam 
proses pembelajaran dengan metode 
permainan Marathon Matematika 
ternyata dapat membuat peserta 
didik bersama kelompoknya saling 
mendukung dan bekerjasama 
dengan baik akan membuahkan 
hasil yang jauh lebih baik daripada 
mereka bekerja sendiri-sendiri.  
Kelompok yang memang kompak 
dan saling mendukung ternyata 
hasilnya selalu mengalami 
peningkatan di setiap sesinya, dan 
kelompok yang terlihat kurang 
kerjasama ternyata hasilnya pun 
kurang optimal. Peningkatan 
perolehan skor di sesi 3, 
kemungkinan karena kegiatan sesi 
dilakukan pada pertemuan 
berikutnya jadi peserta didik 
bersama kelompoknya sudah lebih 
siap. 2) adanya peningkatan kualitas 
hasil belajar peserta didik walaupun 
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belum optimal. Hasil kegiatan 
belajar di siklus pertama ini, dapat 
dilihat dari gambar diagram siklus 2, 
yaitu nilai rata-rata hasil belajar 
mengalami peningkatan menjadi 
72,52 dengan capain peserta didik 
yang tuntas menjadi 19 orang dari 33 
orang yang ada dalam rombongan 
belajar, 3) adanya peningkatan minat 
peserta didik terhadap pelajaran dan 
pembelajaran Matematika yang 
dapat dilihat berdasarkan hasil 
angket sikap yang menujukkan 
sebanyak 22 orang peserta didik 
yang memiliki respon sikap positif 
terhadap pelajaran dan pembelajaran 
Matematika. Angka ini 
menunjukkan bahwa besar minat 
peserta didik menjadi 66,67% dari 
yang sebelumnya hanya sebesar 
30,30%. Besarnya peningkatan 
presentase minat dari pra siklus ke 
silkus yang pertama adalah 36,37, 4) 
kegiatan diskusi kelompok yang 
menuntut kerjasama dan saling 
membantu diantara rekan kelompok, 
membuat peserta didik yang 
memiliki kemampuan di atas rata-
rata dan menjadi ketua kelompok 
lebih bertanggung jawab terhadap 
rekan kelompoknya yang lambat 
memahami materi. Peserta didik 
yang berperan sebagai ketua 
berusaha untuk menjelaskan kembali 
materi yang telah dipahami kepada 
rekan sebayanya, walaupun belum 
nampak terjadi pada setiap 
kelompok, karena masih ada 
kelompok yang belum terlihat 
kompak dan masih mengandalkan 
rekan sebayanya yang berperan 
sebagai ketua dan ketua yang 
memiliki kemampuan di atas rata-
rata rekan sekelompoknya, nampak 
masih “egois” untuk berbagi dengan 
rekannya. Hal ini berdampak pada 

hasil kegiatan yang dilakukan saat 
permainan marathon matematika 
berlangsung, 5) masih kurangnya 
kesiapan seluruh anggota kelompok 
saat dilakukan permainan marathon 
matematika, nampak ketua 
kelompok yang mendominasi 
penyelesaian permasalahan yang 
diajukan. Peserta didik belum 
terbiasa dengan tantangan yang 
seharusnya diselesaikan bersama 
demi mencapai tujuan bersama yaitu 
meraih nilai ketuntasan bersama. 
Sepertinya masih ada peserta didik 
yang berkemampuan kurang masih 
canggung untuk meminta bantuan 
rekan kelompoknya menjadi tutor 
bagi dirinya, sebaliknya peserta 
didik yang berkemampuan baik 
nampak masih ada yang “egois” 
tidak mau berbagi dan  yang belum 
menyadari konsekuensi dari 
sikapnya tersebut. Hal ini 
menyebabkan perolehan nilai 
kelompok bersama masih belum 
mencapai kriteria tuntas, karena 
umumnya peserta didik yang tuntas 
adalah yang memiliki kemampuan 
lumayan baik, 6) masih ada peserta 
didik yang nampaknya sudah 
terbiasa untuk mengandalkan orang 
lain dalam bekerja dan belum jujur 
menyelesaikan pemecahan 
masalahnya sendiri (nyontek), 
sehingga menggangu peserta didik 
yang lain. Selain itu, masih ada juga 
yang nampaknya hanya 
mengandalkan rekan sebaya nya 
yang mengerjakan permasalahan 
saat kegiatan sesi terjadi, sehingga 
keberhasilan yang diperoleh bukan 
karena kerja keras bersama, namun 
karena usaha peserta didik yang 
kemampuannya baik dan nampak 
lebih tekun, 7) berdasarkan 
pengamatan penulis selama proses 
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pembelajaran, ternyata strategi yang 
digunakan kurang sesuai dengan 
waktu belajar yang tersedia, 
sehingga pemanfaatan waktu belajar 
masih dirasa kurang efektif. 
Kegiatan pemberian sanksi yang 
dilakukan setiap selesai sesi, 
menyebabkan tidak ada lagi waktu 
untuk menganalisis atau 
menyampaikan permasalahan yang 
belum dipahami oleh peserta didik. 
Apabila menganalisis hasil angket 
peserta didik, ternyata ada komentar 
dalam angket yang menyatakan 
bahwa sebaiknya permasalahan 
yang disajikan dalam permainan 
Marathon Matematika dapat dibahas 
kembali sebelum dilakukan evaluasi, 
sehingga mereka jauh lebih siap saat 
pelaksanaan tes akhir/evaluasi 
tersebut. Padahal pada siklus 
pertama ini, waktu kegiatan untuk 
permainan Marathon Matematika 
matematika adalah dua kali 
pertemuan (1 JP = 45 menit), namun 
setelah selesai setiap sesi tidak ada 
pembahasan khusus mengkaji 
jawaban permasalahan yang sudah 
diajukan.  
  Peserta didik hanya ditugaskan 
untuk mengecek kunci jawaban yang 
sudah ditulis oleh pendidik di kertas 
warna (yang ditempel), 8) media 
kertas warna yang digunakan untuk 
menulis kunci jawaban, dinilai 
kurang menarik dan terlalu kecil, 
sehingga peserta didik kesulitan saat 
akan mengecek kunci jawaban, 9) 
untuk diagram kualitas hasil belajar 
peserta didik yang belum 
menggunakan Metode Permainan 
Marathon Matematika dan yang 
sudah menggunakan Metode 
Permainan Marathon Matematika 
(Siklus 1) dapat dilihat sebagai 
berikut: 

 

 
Gambar 2. Kualitas Hasil Belajar        
          Peserta Didik setelah  
          Siklus 1 

 
Refleksi Dari Hasil Kegiatan pada 
Siklus 1 

   Berdasarkan hasil 
pengamatan selama implementasi 
berlangsung pada siklus pertama 
terdapat beberapa hal yang dapat 
diajukan sebagai perbaikan dalam 
siklus kedua sebagai hasil dari 
refleksi: 1) minat dan kualitas hasil 
belajar peserta didik terhadap 
pelajaran maupun pembelajaran 
sudah dianggap cukup baik, 
namun dirasa perlu untuk 
ditingkatkan lagi agar lebih 
optimal, 2) kerjasama, kekompakan 
dan rasa saling membantu/peduli 
diantara anggota kelompok perlu 
ditingkatkan lagi, dan peserta didik 
harus selalu diingatkan kembali 
bahwa hasil belajar yang akan 
mereka capai adalah demi tujuan 
bersama bukan hanya capaian hasil 
individu saja.  Peserta didik 
bersama kelompoknya untuk saling 
membantu/menjadi tutor bagi 
yang belum paham saat mendalami 
materi yang akan diujikan dalam 
permainan Maraton Matematika, 
agar setiap anggota kelompok 
menguasai materi jadi mengerjakan 
permasalahan dapat dilakukan 
bersama dan evaluasi pun semua 
anggota lebih siap sehingga 
capaian nilai bersama sesuai 
dengan kualitas hasil belajar yang 

NR Hasil Belajar0

50

100

Pra
Siklus

Siklus 1
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diharapkan, 3) agar tidak ada lagi 
celah bagi peserta didik yang 
berusaha untuk tidak berperilaku 
jujur (nyontek) dan mengganggu 
peserta didik yang lain, maka 
permasalahan yang ada di lembar 
setiap sesi dibuat berbeda (ada tipe 
A, B  dan C). Selain itu, dalam 
mengerjakan soal setiap sesi harus 
dituliskan nama disamping 
jawaban yang telah dikerjakan, 
agar terjadi rasa tanggung jawab 
pada diri setiap peserta didik untuk 
mengerjakan soal yang ada 
bersama dengan rekan 
sekelompoknya, 4) agar waktu 
yang digunakan lebih efektif, 
setelah selesai setiap sesi dapat 
dilanjutkan ke sesi berikutnya, dan 
pengkoreksian serta pemberian 
sanksi dilakukan setelah selesai 
seluruh sesi. Pada pertemuan 
pertama dilakukan sesi 1 dan 2, 
kemudian dibahas kunci jawaban 
dan pertemuan kedua dilanjut 
dengan sesi 3, sehingga setiap 
pertemuan ada bagian pembahasan 
soal yang tertulis pada kunci 
jawaban. Selain itu, khusus untuk 
sesi 3, setiap kelompok diberi tugas 
masing-masing 1 soal untuk 
menganalisis kunci jawaban yang 
ada di kertas warna (ditempel di 
papan tulis). Hasil analisa peserta 
didik di setiap kelompoknya, 
disampaikan kepada kelompok 
lain. Sehingga setiap peserta didik 
saat akan membuat catatan soal 
dan kunci jawaban untuk dipelajari 
kembali sebagai persiapan evaluasi, 
sudah paham dan tidak ada 
kekeliruan dengan kunci jawaban 
yang diberikan, 5) media kertas 
warna yang digunakan untuk 
menulis kunci jawaban, karena 
dinilai kurang menarik dan terlalu 

kecil, maka akan diganti dengan 
kertas karton. 

 
  Siklus Kedua 

Prosedur pembelajaran yang 
dilakukan dengan pengggunaan 
metode Permainan Marathon 
Matematika, meliputi tahap: 
Perencanaan Penelitian  
  Temuan-temuan dari hasil 
evaluasi dan refleksi dari siklus 
pertama merupakan bahan-bahan 
yang dijadikan sebagai masukan 
dalam kegiatan siklus kedua, yang 
meliputi: 1) pendidik mengecek 
ulang jadwal kegiatan penelitian 
yang telah direncanakan, dimana 
untuk kegiatan siklus kedua ini 
dilaksanakan mulai tanggal 18 
Februari 2013 s.d. 1 Maret 2014 
pada semester genap Tahun Ajaran 
2013/2014 pada materi fungsi, 2) 
pendidik membuat instrumen yang 
akan digunakan dalam 
pengumpulan data penelitian, yang 
terdiri dari lembar angket sikap 
dan lembar penilaian akhir 
(tes/evaluasi akhir), 3) pendidik 
mempersiapkan media 
pembelajaran yang akan 
digunakan: a) membuat lembar 
soal untuk sesi 1 dan 2 (pertemuan 
pertama) dan sesi 3 (pertemuan 
kedua) dengan tipe soal yang 
berbeda, yaitu ada tipe A, B dan C, 
b) membuat lembar kunci jawaban 
dari karton bekas untuk setiap sesi 
(pengganti kertas warna yang 
berukuran terlalu kecil), 4) 
pendidik menyusun skenario 
pembelajaran: a) pendidik 
menyampaikan bahwa ada 
perubahan aturan pada proses 
pembelajaran metode Permainan 
Marathon Matematika, diantaranya 
adalah lembar soal yang terdiri dari 



 

14 
 

3 (tiga) tipe soal dan menuliskan 
nama peserta didik di samping 
hasil jawaban yang dikerjakan, b) 
meminta peserta didik untuk selalu 
berkumpul dengan anggota 
kelompoknya, dan tetap kompak 
serta selalu bekerja sama, c) 
sebelum dimulai dengan kegiatan 
Inti dari permainan marathon 
matematika, pendidik 
menyampaikan materinya terlebih 
dahulu dengan mengambil garis 
besarnya saja, hanya sebatas 
penguatan dari apa yang pernah 
peserta didik pelajari di tingkat 
sebelumnya. Kemudian, pendidik 
memberikan permasalahan untuk 
didiskusikan oleh peserta didik 
bersama kelompoknya.  
 
Pelaksanaan Tindakan Siklus 2 
 Implementasi program pada 
siklus kedua ini berjalan sesuai 
dengan skenario yang telah 
direncanakan. Sebelum kegiatan 
inti Permainan Marathon 
Matematika dilaksanakan, 
pendidik menyampaikan materi 
secara garis besar melalui tayangan 
powerpoint, kemudian peserta 
didik diberi permasalahan untuk 
didiskusikan secara berkelompok. 
Kegiatan penyampaian materi dan 
sesi diskusi ini dilakukan hanya 
satu pertemuan, yaitu pada tanggal 
18 Februari 2014 untuk materi 
fungsi di semester genap Tahun 
Ajaran 2013/2014 karena 
pendalaman materi diberikan 
dalam bentuk tugas yang harus 
didiskusikan dan dikerjakan 
peserta didik diluar jam pelajaran 
sekolah (tugas kelompok untuk 
melatih kerjasama dan 
kekompakan kelompok).  

 Pada tanggal 24 dan 27 Februari 
2014 dilakukan kegiatan inti dari 
metode Permainan Marathon 
Matematika untuk siklus 2, dengan 
uraian dari aturan kegiatan adalah 
sebagai berikut: 1) setiap peserta 
didik dalam kelompoknya akan 
mendapat giliran pertama, kedua 
dan ketiga untuk mengerjakan satu 
paket soal yang diberikan pendidik 
dengan waktu mengerjakan tiap 
peserta didik @5 menit untuk sesi 
pertama (waktu dapat di ubah-
ubah/menyesuaikan). Kategori 
soal yang dikerjakan di sesi 
pertama ini termasuk dalam 
kategori soal mudah, 2) peserta 
didik yang mendapat giliran 
pertama duduk di meja dengan 
soal yang telah disiapkan untuk 
dikerjakan sekaligus selama 5 
menit, dan peserta didik kedua 
menunggu di belakang sementara 
peserta didik ketiga menunggu 
giliran di luar, 3) apabila peserta 
didik pertama selesai mengerjakan 
(5 menit berlalu) maka peserta 
didik pertama keluar, peserta didik 
kedua maju/ duduk dimeja 
mengerjakan soal dan peserta didik 
ketiga masuk berdiri di belakang 
menunggu peserta didik kedua 
selesai, 4) setelah peserta didik 
kedua selesai, maka peserta didik 
kedua keluar dan peserta didik 
ketiga maju/duduk dikursi 
mengerjakan soal sampai waktu 
menunjukkan batas akhir 
penyelesaian sesi pertama (menit 
ke-15), 5) apabila sesi pertama telah 
selesai, maka dilanjutkan dengan 
sesi kedua dengan aturan yang 
berbeda dengan sesi pertama, 
dimana alokasi waktu untuk 
peserta didik bagian ketiga adalah 
10 menit (jadi total waktu sesi 
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kedua 20 menit, dengan aturan 
bagian pertama dan kedua 5 menit 
dan ketiga 10 menit), 6) setelah 
selesai sesi kedua, pendidik 
menyajikan lembar kunci jawaban 
yang sudah di tuliskan di kertas 
karton dan peserta didik saling 
mengoreksi hasil jawabannya 
kemudian menghitung total skor 
yang diperolah untuk menentukan 
kelompok yang mendapat nilai 
tertinggi, dan kelompok yang 
nilainya terendah maupun yang di 
bawah KKM maka siap mendapat 
sanksi (sanksi dilakukan sesuai 
dengan kesepakatan di awal 
kegiatan permainan), 7) setelah 
kegiatan Permainan Marathon 
Matematika ini selesai, setiap 
peserta didik ditugaskan untuk 
membuat catatan semua soal dan 
jawaban yang ada di kunci jawaban 
(di kertas karton) dan setiap 
kelompok mendapat tugas 1 soal 
untuk menganalisis, apakah kunci 
jawaban tersebut sudah sesuai atau 
belum. Setelah mereka 
menganalisis, maka pendidik 
meminta setiap kelompok untuk 
menyampaikan hasil analisanya 
kepada kelompok yang lain, 8) 
selain catatan dari soal dan 
jawaban yang dikerjakan, di akhir 
pertemuan siklus kedua, peserta 
didik diberi tugas untuk membuat 
rangkuman materi  yang disajikan, 
9) memberikan soal evaluasi/tes 
akhir setelah selesai kegiatan 
permainan marathon matematika 
untuk pokok atau sub pokok 
bahasan materi yang telah 
dipelajari (kegiatan evaluasi dapat 
dilakukan dengan alokasi waktu 
tersendiri). Agar setiap peserta 
didik dapat tetap saling 
mendukung dan bekerjasama, 

maka diberlakukan aturan kepada 
setiap peserta didik bahwa hasil 
evaluasi akhir yang diperoleh akan 
dibagi dijumlahkan dan dibagi rata 
untuk setiap anggota kelompok. 
Sehingga peserta didik yang 
berkemampuan sedang dan tinggi, 
dapat membimbing atau 
membantu kawannya yang 
berkemampuan rendah untuk 
belajar dan berusaha memahami 
materi yang telah dipelajari 
sehingga lebih siap saat evaluasi 
akhir/ ulangan. Evaluasi (tes akhir) 
pada siklus yang kedua ini 
dilakukan hari Senin, tanggal 1 
Maret 2014, 10) banyaknya sesi 
kegiatan yang dilakukan bisa saja 
hanya 2 kali saja, atau bisa juga 
kegiatan sesi yang dilakukan lebih 
dari dua kali sesi tergantung situasi 
dan kondisi peserta didik maupun 
alokasi waktu. Begitupula dengan 
pembagian waktu mengerjakan, 
disesuaikan dengan jumlah 
anggota dari peserta didik. Apabila 
jumlah setiap anggota 3 orang, 
maka batas sesi pertama 15 menit 
dan sesi kedua 20 menit, dan 
apabila jumlah anggota 4 orang, 
maka sesi pertama 20 menit dan 
sesi kedua 25 menit, begitu 
seterusnya. 
 
Evaluasi Hasil Kegiatan Pada 
Siklus 2 
 Hasil evaluasi sesuai dengan 
pengamatan peneliti selama 
kegiatan belajar dengan metode 
Permainan Marathon Matematika 
itu berlangsung, serta berdasarkan 
hasil analisis penulis dan diskusi 
dengan rekan sejawat ditemukan 
hal-hal sebagai berikut: 1) 
diperolehnya peningkatan hasil 
jawaban dari setiap kelompok 
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untuk setiap sesi dari kegiatan 
Permainan Marathon Matematika 
dan tidak nampak lagi kelompok 
tertentu yang mengalami 
penurunan. Hasil ini ternyata 
menunjukkan bahwa setiap 
kelompok sudah dapat kompak 
dan saling mendukung, serta setiap 
kelompok yang terlihat sudah 
dapat bekerjasama dengan baik 
sehingga perolehan kualitas hasil 
belajar sudah mengalami 
peningkatan dengan optimal, 2) 
adanya peningkatan kualitas hasil 
belajar peserta didik yang dapat 
dilihat dari diagram siklus 4.2, 
yaitu nilai rata-rata hasil belajar 
mengalami peningkatan untuk 
materi Fungsi yaitu sebesar 84,36 
dengan capain peserta didik yang 
tuntas menjadi 27 orang dari 33 
orang yang ada dalam rombongan 
belajar di kelas XI.IPA-1, 3) adanya 
peningkatan minat peserta didik 
terhadap pelajaran dan 
pembelajaran Matematika yang 
dapat dilihat berdasarkan hasil 
angket sikap yang menujukkan 
sebanyak 28 orang peserta didik 
yang memiliki respon positif 
terhadap pelajaran dan 
pembelajaran Matematika. Angka 
ini menunjukkan bahwa besar 
minat peserta didik menjadi 
84,85%, dengan besarnya 
peningkatan presentase minat dari 
siklus pertama ke siklus yang 
kedua adalah 18,18%, 4) peserta 
didik bersama kelompoknya 
nampak lebih siap saat dilakukan 
permainan marathon matematika, 
tidak nampak lagi dominasi ketua 
kelompok dalam menyelesaikan 
permasalahan yang diajukan. 
Peserta didik sepertinya sudah 
terbiasa dengan tantangan yang 

harus mereka selesaikan bersama, 
hal ini nampak dari capaian nilai 
peserta didik yang umumnya 
sudah mencapai nilai KKM, 5) 
berdasarkan pengamatan penulis 
selama proses pembelajaran, 
ternyata strategi yang digunakan 
sudah cukup sesuai dengan waktu 
belajar yang tersedia, sehingga 
pemanfaatan waktu belajar terasa 
lebih efektif, karena dengan 2 kali 
pertemuan saja capaian rata-rata 
nilai peserta didik sudah cukup 
memuaskan.  Hal ini kemungkinan 
karena, waktu kegiatan pemberian 
sanksi yang dilakukan di akhir sesi 
dan adanya pembahasan 
permasalahan yang dianggap 
masih sulit untuk dipahami 
sehingga peserta didik lebih 
memahami materi yang telah 
mereka pelajari, 6) berikut ini 
adalah diagram kualitas hasil 
belajar peserta didik yang belum 
menggunakan Metode Permainan 
Marathon Matematika dan yang 
sudah menggunakan Metode 
Permainan Marathon Matematika 
(siklus 2): 
 

 
  
Gambar  3. Kualitas Hasil Belajar 
Peserta Didik Setelah Siklus 2 
 
Refleksi dari Hasil Kegiatan Pada 
Siklus 2 
  Berdasarkan hasil pengamatan 
selama implementasi berlangsung 
pada siklus kedua, terdapat 
beberapa hal yang dapat diajukan 
sebagai hasil dari refleksi: 1) minat 

NR Hasil Belajar0
50

100
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dan kualitas hasil belajar peserta 
didik sudah baik dan sudah lebih 
optimal, 2) kerjasama, kekompakan 
dan rasa saling membantu/peduli 
diantara anggota kelompok sudah 
meningkat dengan baik, dan peserta 
didik yang memiliki kemampuan 
lebih baik dari rekan sebaya lainnya 
sudah dapat berbagi ilmu dan 
menjadi tutor. Peserta didik sudah 
nampak saling membantu saat 
mendalami materi yang akan 
diujikan dalam Permainan 
Marathon Matematika, sehingga 
setiap anggota kelompok dapat 
lebih menguasai materi jadi 
mengerjakan permasalahan sudah 
dapat dilakukan bersama dan 
evaluasi pun semua anggota lebih 
siap dan capaian nilai untuk 
bersama sudah sesuai dengan 
kualitas hasil belajar yang 
diharapkan, 3) waktu yang 
digunakan sudah lebih efektif, 
setelah selesai setiap sesi dapat 
dilanjutkan ke sesi berikutnya, dan 
pengkoreksian serta pemberian 
sanksi dilakukan setelah seluruh 
sesi selesai. Selain itu, dengan 
adanya pembahasan bersama hasil 
penyelesaian masalah yang ada 
pada kunci jawaban, dan 
melakukan analisa setiap soal yang 
dilakukan oleh setiap kelompok 
sesuai dengan bagiannya lalu 
berbagi dengan kelompok lain dari 
hasil analisanya, ternyata cukup 
efektif membuat peserta didik lebih 
memahami materi yang telah 
mereka pelajari, ini berdampak 
pada peningkatan kualitas hasil 
belajar peserta didik, 4) berikut ini 
adalah tabel minat dan kualitas 
hasil belajar peserta didik, untuk 
materi Fungsi di kelas XI.IPA-1 

pada semester genap Tahun Ajaran 
2013/2014: 

Tabel 2. Minat dan Hasil Belajar 
Peserta Didik 

PP NR M(%) JPDT 
Pra 

Siklus 55,03 30,30 7 

Siklus 1 72,52 66,67 15 
Siklus 2 84,36 84,85 27 

  
 Keterangan: 
 PP: Pelaksanaan Pembelajaran 
 NR: Nilai Rata-Rata 
 M: Minat 
 JPDT: Jumlah Peserta Didik 

Tuntas 
Pembahasan  Kegiatan Siklus 1 dan 
Siklus 2 

   Dalam upaya menyiapkan siswa 
yang berprestasi dan memiliki 
semangat dalam belajar sehingga 
selalu aktif dalam kegiatan belajar, 
diperlukan sistem pembelajaran 
yang mampu secara langsung 
mengkondisikan suasana belajar 
yang lebih menantang dan 
menyenangkan bagi peserta didik. 
Sehingga peserta didik tidak hanya 
dijejali dengan berbagai teori yang 
menoton, membosankan, yang 
mengakibatkan kejenuhan dalam 
belajar, akan tetapi harus ada suatu 
strategi pembelajaran yang dapat 
meningkatkan hasrat peserta didik 
untuk belajar dan menjadikan 
belajar matematika lebih bermakna. 
Berdasarkan hasil penelitian, pada 
siklus pertama, efektifitas kegiatan 
pembelajaran belum begitu sesuai 
dengan yang diharapkan, 
walaupun telah terjadi peningkatan 
dalam kualiatas hasil belajar 
namun belum cukup optimal. 
Belum terbiasa peserta didik 
dengan kegiatan belajar 
menggunakan metode permainan 
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marathon matematika menjadi 
salah satu penyebab yang 
menjadikan peserta didik tidak 
optimal mengembangkan 
kemampuannya untuk menjawab 
pertanyaan yang ada pada 
permasalahan yang diajukan.  

   Setelah dilakukan perbaikan-
perbaikan dalam berbagai aspek 
yang menjadi penyebab kurang 
optimalnya penggunaan metode 
permainan marathon matematika 
di siklus pertama, ternyata pada 
siklus diperoleh peningkatan 
kemampuan hasil belajar peserta 
didik yang lebih baik lagi, yang 
ditunjukan dengan semakin 
meningkatnya nilai rata-rata hasil 
tes akhir/evaluasi dan bersisa 6 
orang peserta didik di kelas XI.IPA-
1 yang belum mencapai nilai tuntas 
sesuai dengan standar KKM yang 
ada saat membahas materi fungsi, 
sehingga peserta didik yang harus 
mengikuti remedial karena masih 
belum mencapai nilai tuntas pada 
materi Integral. Besarnya 
persentase kenaikan hasil belajar 
peserta didik untuk materi Fungsi 
di kelas XI.IPA-1 dari pra siklus ke 
siklus 1 adalah 17,49% dan dari 
siklus 1 ke siklus 2 adalah sebesar 
11,84%. Sedangkan besarnya 
presentasi peningkatan minat 
peserta didik berdasarkan respon 
sikap positif terhadap pelajaran 
dan pembelajaran matematika dari 
pra siklus ke siklus pertama adalah 
36,37% dan besar presentasi 
peningkatan minat dari siklus 
pertama ke siklus ke dua adalah 
18,18%. 

   Mengkondisikan peserta didik 
dalam aktifitas yang menuntut 
mereka harus benar-benar 
memahami dan menguasai materi 

yang telah dipelajari agar lebih siap 
saat permainan marathon 
matematika, ternyata berdampak 
baik terhadap pengembangan 
kemampuan dan kreativitas peserta 
didik dalam memahami materi 
yang dibahas. Peserta didik lebih 
siap saat harus menjawab soal 
dalam tantangan permainan 
marathon matematika dan berbagi 
ilmu dengan kawan yang lain bagi 
peserta didik yang memiliki 
kemampuan yang baik. Sedangkan 
peserta didik yang merasa kurang 
atau lambat memahami materi 
yang dipelajari, menjadi 
termotivasi untuk bertanya dan 
meminta rekan sekelompoknya 
yang sudah paham untuk 
menjelaskan kembali permasalahan 
yang belum mereka pahami. 
Ternyata dengan kondisi 
pembelajaran aktif–kooperatif ini, 
membuat peserta didik dengan 
kemampuan rendah pun dapat 
mencapai nilai tuntas sesuai 
harapan. 

   Hal-hal yang mendukung bahwa 
hasil penelitian penggunaan 
metode permainan marathon 
matematika dalam proses 
pembelajaran, ditunjukkan dengan 
pencapaian kualitas hasil belajar 
peserta didik yang semakin baik. 
Hal ini merupakan dampak 
semakin tingginya penguasaan 
materi yang dipelajari oleh peserta 
didik yang mendapat pembelajaran 
menggunakan Metode Permainan 
Marathon Matematika. 
Penggunaan strategi permainan 
dalam proses pembelajaran yang 
menyajikan tantangan dan tuntutan 
agar peserta didik dapat saling 
membantu dan bekerjasama 
bersama rekan kelompoknya, 
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membuat peserta didik menjadi 
lebih termotivasi untuk belajar, 
saling bertoleransi serta 
bertanggung jawab untuk 
memberikan hasil yang lebih baik 
untuk kelompoknya.  

   Berdasarkan hasil 
observasi/pengamatan aktivitas 
peserta didik dan catatan-catatan 
kecil yang dibuat oleh pendidik, 
hasil analisis angket sikap dari 
jawaban peserta didik serta hasil 
wawancara tertulis, diperoleh 
temuan bahwa peserta didik 
merespon positif proses 
pembelajaran menggunakan 
Metode Permainan Marathon 
Matematika. Respon positif peserta 
didik ini menunjukkan pula minat 
peserta didik yang mengalami 
peningkatan sebesar 84,85% yang 
menyatakan bahwa mereka lebih 
menikmati dan terhibur belajar 
Matematika dengan Permainan 
Marathon Matematika, walaupun 
cukup memacu adrenalin dengan 
pembatasan waktu dalam 
mengerjakan soal. Peserta didik 
merasakan kekompakkan dengan 
rekan sekelompok dan lebih 
meningkatnya rasa solidaritas 
diantara mereka. 

   Sebanyak 29 orang Peserta didik 
menyatakan bahwa mereka 
menjadi  lebih paham dengan 
materi yang dibahas setelah 
dilakukan pendalaman melalui 
permainan marathon matematika. 
Peserta didik terlihat lebih nyaman 
dan menyenangi pembelajaran. 
Mereka menjadi lebih termotivasi 
untuk lebih giat belajar, selalu 
bertanya baik terhadap pendidik 
maupun teman di kelasnya, dan 
selalu berdiskusi baik dengan 
teman kelompok sehingga saat sesi 

permainan jauh lebih siap dan 
tidak merasa tegang.  

   Apabila melihat hasil analisis 
angket sikap peserta didik, 
sebanyak 90,91% atau 30 orang 
peserta didik menyatakan bahwa 
mereka bersemangat belajar 
Matematika diselingi dengan 
permainan, 84,85% peserta didik 
merasa tertantang mengerjakan 
soal matematika yang dengan 
waktu yang ditentukan, 93,94% 
peserta didik senang berdiskusi 
tentang materi dan soal-soal 
Matematika secara berkelompok, 
dan 82,82% peserta didik senang 
membantu rekan sebaya yang 
belum paham materi yang 
dipelajari. 

   Berikut ini adalah beberapa 
contoh pernyataan yang 
dikemukakan oleh peserta didik 
dalam lembar angket: pertanyaan, 
1) apakah kalian menikmati belajar 
Matematika dengan Permainan 
Marathon Matematika? kemukakan 
alasannya!, jawaban, iya saya 
sangat menikmati, karena itu dapat 
melatih kecepatan saya dalam 
menjawab soal dengan cepat dan 
sangat melatih adrenalin. 
Pertanyaan, 2) tuliskan hal-hal 
menarik apa yang kalian peroleh 
dari kegiatan pembelajaran hari 
ini?, jawaban, saya dapat 
merasakan kebersamaan dan dapat 
melatih saya untuk mengerjakan 
soal dengan tepat waktu. 
Pertanyaan, 3) tuliskan kesan 
kalian dari kegiatan pembelajaran 
hari ini?, jawaban, kesan dari 
kegiatan pembelajaran hari ini 
sangat menyenangkan, dapat 
membuat siswa tidak takut pada 
Matematika apalagi dalam 
pembelajaran tersebut diselingi 
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dengan permainan. Pertanyaan, 4) 
apakah kalian menjadi lebih paham 
dengan materi yang dibahas setelah 
dilakukan pendalaman materi 
melalui Permainan Marathon 
Matematika?, jawaban, ya karena 
Permainan Marathon Matematika 
membuat saya dan teman-teman 
lebih rajin belajar, dan terkadang 
mengadakan belajar bersama yang 
sebelumnya tidak pernah 
dilakukan. 

   Secara umum, pembelajaran 
menggunakan Metode Permainan 
Marathon Matematika ternyata 
sudah cukup baik untuk 
menumbuhkan sikap positif 
peserta didik dalam belajar 
Matematika. Semakin tumbuhnya 
sikap positif peserta didik saat 
belajar Matematika, membuat 
peserta didik lebih mudah 
memahami materi yang dipelajari 
dengan lebih bermakna dan 
bertahan lama. Peserta didik yang 
selama ini tidak peduli sama sekali 
bisa atau tidak saat belajar 
Matematika, sekarang lebih 
berpikir positif untuk perduli saat 
belajar Matematika. Karena 
bagaimanapun, sesuai dengan arti 
Matematika dari bahasa Yunani 
yaitu Mathematikos yang berarti 
“tekun belajar”, maka belajar 
Matematika memang harus tekun. 
Agar bisa tekun, tentunya harus 
ada minat dan cinta akan 
Matematika, sehingga pelajaran 
matematika menjadi lebih mudah 
untuk diterima. Penggunaan 
Metode Permainana Marathon 
Matematika, ternyata dapat 
membuat peserta didik bukan 
hanya dapat berkolaborasi dengan 
baik bersama rekan 
sekelompoknya, namun adanya 

tantangan soal yang harus 
diselesaikan demi kesuksesan 
kelompok membuat peserta didik 
harus lebih tekun belajar dan saling 
membantu sehingga belajar 
matematika menjadi lebih mudah 
untuk diterima. 

 
D. Simpulan dan Saran 
Simpulan  

Berdasarkan hasil yang telah 
dibahas, secara umum dapat 
disimpulkan  bahwa: 1) hasil belajar 
peserta didik baik di kelas XI.IPA-1 
meningkatkan dengan baik saat 
membahas materi fungsi dengan 
capaian nilai rata-rata sampai siklus 
ke dua sebesar 84,36 dan hanya 
tersisa 6 orang peserta didik yang 
belum mencapai tuntas dan harus 
mengikuti pembelajaran remedial 
dari 33 orang peserta didik yang 
ada dalam rombongan belajar, atau 
sudah ada 27 orang peserta didik 
yang mencapai nilai lebih dari sama 
dengan nilai  KKM yaitu sebesar 75, 
setelah kegiatan pembelajaran 
menggunakan Metode Permainan 
Marathon Matematika. Persentase 
kenaikan hasil belajar peserta didik 
di kelas XI.IPA-1 pada materi 
Fungsi dari pra siklus ke siklus 1 
adalah 17,49% dan dari siklus 1 ke 
siklus 2 adalah sebesar 11,84%, 2) 
pembelajaran dengan menggunakan 
Metode Permainan Marathon 
Matematika pun ternyata dapat 
meningkatkan minat peserta didik 
berdasarkan respon positif terhadap 
pelajaran dan pembelajaran 
matematika. Hal ini ditunjukkan 
dengan rata-rata presentasi 
peningkatan minat berdasarkan 
respon sikap peserta didik dari pra 
siklus ke siklus pertama sebesar 
36,37% dan dari siklus pertama ke 
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siklus kedua sebesar 18,18%. Peserta 
didik menyatakan bahwa mereka 
tidak merasa bosan, lebih 
menikmati dan terhibur belajar 
matematika dengan Permainan 
Marathon Matematika, walaupun 
cukup memacu adrenalin dengan 
pembatasan waktu dalam 
mengerjakan soal. Peserta didik 
merasakan kekompakkan dengan 
rekan sekelompok dan lebih 
meningkatnya rasa solidaritas 
diantara mereka. Sebanyak 29 orang 
Peserta didik menyatakan bahwa 
mereka menjadi  lebih paham 
dengan materi yang dibahas setelah 
dilakukan pendalaman melalui 
Permainan Marathon Matematika.  
 
Saran 

Berdasarkan hasil dan simpulan 
penelitian, penulis dapat 
menyarankan hal-hal sebagai 
berikut: 1) seorang pendidik 
hendaknya berusaha memahami 
akan kesulitan belajar yang dialami 
peserta didiknya. Hal ini berguna 
untuk pemberian bantuan dengan 
menemukan alternatif bentuk yang 
tepat sesuai dengan letak dan 
karakteristik kesulitan yang dialami 
peserta didik. Peningkatan kualitas 
pembelajaran dengan menggunakan 
Metode Permainan Marathon 
Matematika, hanya merupakan 
salah satu metode pembelajaran 
yang dapat digunakan dalam proses 
pembelajaran, oleh karena itu perlu 
dikembangkan metode-metode 
lainnya sesuai dengan  karakteristik 
peserta didik dan materi yang akan 
dibahas, 2) pembelajaran dengan 
menggunakan Metode Permainan 
Marathon Matematika, dapat dicoba 
untuk kelas XII sebagai sarana 
berlatih menghadapi Ujian Nasional 

(UN). Peserta didik dibiasakan 
untuk dapat menyelesaikan 
permasalahan Matematika dengan 
cepat dan tepat, dengan batasan 
waktu yang ditentukan, 3) 
pembelajaran dengan menggunakan 
Metode Permainan Marathon 
Matematika, bukan hanya 
digunakan untuk membahas materi 
Matematika, namun metode ini 
dapat pula dicobakan untuk diuji 
cobakan pada mata pelajaran lain 
(dilakukan penelitian lanjutan 
untuk mata pelajaran lain), 
terutama mata pelajaran yang akan 
menempuh Ujian Nasional (UN). 
Karena karakteristik dari rancangan 
skenario Metode Permainan 
Marathon Matematika ini, yang 
merupakan sebuah permainan 
dalam pengelolaan kelas dan 
pendalaman suatu materi yang 
dibahas, tidak terfokus untuk 
kegiatan pembelajaran Matematika 
namun dapat dilakukan oleh mata 
pelajaran lain.  
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Abstract 

 
Best Practice report is a summary of the activities of preparation of students in the face 

of the National Examination (UN). Conditions of clock time additional lessons conducted at six 
in the morning, lack of motivation, physical condition of students who fatigue, lack of 
attendance and limited infrastructure make additional learning time is less effective. But on the 
other hand, to prepare students to face the UN in the form of exercises for all students is a must. 
For that applied continuous test conducted at SMK 1 Koba on from 2008 to 2011. Data from 
the test scores taken in the implementation of ongoing tests in 2008 stated that after 15 
continuous tests conducted, the average value of the first test of 2.97 increased to 5.37 on the 
last test. First try out the value of 3.91 increased to 5.36 on the second try out. Value UN 
mathematics since 2008 based on the average value increased until 2011. From these results it 
can be concluded that the continuous test can improve student learning outcomes to prepare 
students to face the UN. 

 
Keywords: continuous test, the national exam. 
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Abstrak 

 
Laporan Best Practice ini merupakan laporan kegiatan persiapan siswa dalam 

menghadapi Ujian Nasional (UN). Kondisi waktu jam pelajaran tambahan yang 
dilaksanakan pukul enam pagi, kurangnya motivasi, kondisi fisik siswa yang kelelahan, 
minimnya kehadiran siswa serta keterbatasan sarana dan prasarana menjadikan waktu 
belajar tambahan kurang efektif. Namun dilain pihak,  mempersiapkan siswa menghadapi UN 
dalam bentuk latihan soal bagi seluruh siswa adalah sebuah keharusan. Untuk itu diterapkan 
tes berkelanjutan yang dilaksanakan di SMK 1 Koba pada sejak tahun 2008 sampai 2011. 
Data nilai tes yang diambil pada pelaksaan tes berkelanjutan pada tahun 2008 menyatakan 
bahwa setelah 15 kali tes berkelanjutan  diadakan, rata-rata nilai tes pertama sebesar 2,97 
meningkat menjadi 5,37 pada tes terakhir. Nilai try out pertama sebesar 3,91 meningkat 
menjadi 5,36 pada try out kedua. Nilai UN matematika sejak tahun 2008 berdasarkan nilai 
rata-ratanya semakin meningkat sampai tahun 2011. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan 
bahwa tes berkelanjutan dapat meningkatkan hasil belajar siswa untuk mempersiapkan siswa 
menghadapi UN. 

 
Kata Kunci: Tes Berkelanjutan, Ujian Nasional. 
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A. Pendahuluan 
SMK adalah sekolah kejuruan 

yang saat ini tengah tumbuh dan 
diharapkan dapat menjadi ujung 
tombak peningkatan SDM unggul yang 
siap kerja. SMK dengan jurusan 
teknologi dan informasi umumnya 
didominasi oleh siswa laki-laki yang 
secara psikologis cenderung kurang 
rajin. Apalagi dengan lingkungan SMK 
yang menitik beratkan kepada 
kompetensi mata pelajaran produktif 
menjadi salah satu sebab 
berkembangnya  gaya belajar kinestetik 
pada diri siswa. Sesuai dengan gaya 
belajarnya, siswa dengan tipe kinestetik 
lebih menyenangi belajar dengan 
praktik langsung, enggan berlama-lama 
duduk manis dan hanya mendengar 
instruksi. Mereka lebih tertarik untuk 
mencoba langsung dan memanipulasi 
objek secara langsung.  

Namun demikian, kemampuan 
kognitif yang tertuang di dalam mata 
pelajaran adaptif juga tetap diperlukan. 
Mata pelajaran matematika sebagai 
mata pelajaran yang diujikan dalam 
Ujian Nasional (UN) wajib mereka 
tempuh dan lewati dengan nilai baik. 
Pembentukan konsep matematika 
memang telah diberikan di dalam kelas 
matematika dengan proses yang 
diusahakan maksimal. Akan tetapi drill 
latihan untuk persiapan UN sangat 
diperlukan. Untuk itu sebagaimana 
sekolah lainnya, SMK 1 Koba 
mengadakan jam pelajaran tambahan 
dipagi hari tepat pukul 06.00 pagi. 
Dapat dibayangkan bagaimana  proses 
pelajaran dapat berlangsung. Pada 
awal pertemuan, hanya beberapa siswa 
yang datang tepat waktu.  Proses 
pembelajaran dilakukan dengan 
menjelaskan secara singkat materi 
pelajaran kelas X yang berkaitan 
dengan soal-soal yang akan dibahas. 

Setelah dipastikan informasi penjelasan 
sampai kepada siswa, kemudian siswa 
diminta mengerjakan soal latihan yang 
diambil dari soal-soal UN tahun 
sebelumnya. Masalah timbul 
dikarenakan hanya siswa-siswa yang 
memang kesehariannya mendapatkan 
nilai baik pada pelajaran matematika 
yang mengerjakan latihan tersebut. 
Siswa lainnya hanya menunggu 
jawaban dari temannya tersebut dan 
hanya menyalin untuk dikumpulkan 
sebagai latihan. Proses tersebut 
berlangsung pada pertemuan kedua, 
meskipun pembelajaran didesain ulang 
dengan cara memberikan umpan balik, 
siswa diminta mengerjakan beberapa 
contoh soal ke papan tulis dan akan 
diberikan nilai tambahan. Namun tetap 
saja, siswa itu-itu saja yang tampil, 
yang kesehariannya memiliki 
ketekunan dan kompetensi matematika 
yang baik. 
Penulis telah menelusuri beberapa 
penyebab timbulnya masalah tersebut: 
1. Input siswa yang memang 

memiliki kompetensi akademik 
yang cukup, cenderung kurang. 
Kondisinya, SMK 1 Koba adalah 
sekolah baru yang belum memiliki 
daya tarik bagi siswa. Gedung 
sekolah yang masih menumpang 
pada sekolah lain, karena gedung 
masih dalam tahap pembangunan. 
Tenaga guru produktif yang belum 
ada, solusi didapat dengan 
meminta tenaga guru kepada 
perusahaan Kobatin. Jadi tenaga 
guru produktif sangat terbatas. 
Dapat disimpulkan bahwa input 
siswa adalah sisa siswa yang tidak 
diterima oleh sekolah menengah 
atas lainnya di kecamatan Koba. 

2. Kurangnya motivasi siswa dalam 
belajar matematika khususnya 
latihan soal. Hal ini terlihat dari 
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seringnya siswa tidak mengerjakan 
PR dan latihan soal di dalam kelas. 
Beberapa siswa hanya mencontek 
pekerjaan temannya. 

3. Keterbatasan sarana dan prasarana. 
Buku paket SMK dan buku soal-
soal UN SMK adalah barang 
langka. Buku-buku tersebut tidak 
tersedia di toko buku satu-satunya 
di ibukota Kabupaten. Bahkan di 
toko buku ibukota provinsi pun, 
buku-buku tersebut sulit 
ditemukan. Sehingga siswa hanya 
dapat belajar dengan cara mencatat.  

4. Siswa mengantuk karena tidak 
terbiasa bangun lebih pagi dari 
biasanya. 

5. Siswa letih karena sore sepulang 
sekolah atau sehari sebelumnya 
(jika pertemuan hari senin) bekerja 
dan turut membantu orangtua 
mereka bekerja sebagai nelayan, 
petani, atau pekerja tambang 
inkonvensional. 

6. Kehadiran siswa yang minim. 
Dikarenakan jarak rumah siswa 
yang jauh dari sekolah, sulitnya 
transportasi, dan kondisi tubuh 
yang lelah, sehingga tidak jarang 
siswa yang tidak hadir ke sekolah.  

Berdasarkan permasalahan yang 
dikemukakan di atas, penulis  berpikir 
harus ada cara yang dapat  “memaksa” 
mereka mau  mengerjakan sendiri soal-
soal latihan yang diambil dari soal-soal 
UN tahun sebelumnya. Berlatih soal-
soal latihan dipandang perlu untuk 
meningkatkan keterampilan prosedural 
siswa. Sebagaimana dikemukakan 
Suherman et al. (2001: 158) metode 
latihan dalam pengajaran matematika 
bertujuan agar siswa hafal algoritma 
dan prosedur matematika serta cepat 
dan cermat dalam menggunakannya. 
Ujian Nasional khususnya untuk 
pelajaran matematika menuntut siswa 

dapat menyelesaikan soal sebanyak 40 
butir dalam waktu 120 menit. Itu 
artinya siswa harus dapat 
menyelesaikan satu buah soal dalam 
waktu tiga menit, kalkulasi waktu 
tersebut sudah termasuk waktu 
menghitamkan lembar jawaban. Jadi 
tidak hanya keterampilan dan 
kemampuan siswa dalam 
menyelesaikan soal dengan baik yang 
diperlukan, namun kecepatan siswa 
dalam menyelesaikan soal tersebut juga 
dapat mempengaruhi performa siswa 
dalam menyelesaikan soal. Oleh sebab 
itu, memastikan seluruh siswa berlatih 
soal-soal UN perlu dilakukan oleh 
guru. 

Pertanyaan selanjutnya yang 
muncul adalah, Apakah seluruh siswa 
mau berlatih soal-soal UN? Ini adalah 
pertanyaan yang akan menyinggung 
perihal motivasi siswa. Dibutuhkan 
motivasi intrinsik siswa sehingga 
mereka dapat merasakan kebutuhan 
akan latihan soal-soal UN itu sendiri. 
Meningkatkan motivasi siswa, tanpa 
harus melakukan reorganisasi kelas 
secara besar-besaran dikatakan Gage 
dan Berliner (dalam Slameto, 2010: 177) 
dapat dilakukan salah satunya dengan 
menggunakan tes dalam nilai secara 
bijaksana. Maksudnya adalah, dengan 
diadakannya tes dan siswa 
mendapatkan nilai dari hasil tes 
tersebut, siswa mendapat informasi 
tentang penguasaan dan kemajuannya 
dalam belajar. Dalam hal ini siswa 
belajar bahwa ada keuntungan yang 
diasosiasikan dengan nilai yang tinggi, 
dengan demikian memberikan  tes dan 
nilai mempunyai efek dalam 
memotivasi siswa untuk belajar. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis 
tertarik memadukan metode 
latihan/drill soal-soal UN ke dalam 
bentuk tes yang diawal pertemuan 
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secara berkelanjutan untuk 
meningkatkan hasil belajar siswa SMK 
1 Koba. 
 
B. Metode Penelitian  

Berdasarkan proses 
pengumpulan dan pengolahan data 
yang digunakan dalam penelitian ini, 
jenis penelitian ini dapat dikategorikan 
sebagai salah satu jenis penelitian best 
practice dengan metode latihan. Lokasi 
penelitian adalah SMA Negeri 1 Koba, 
di bulan Februari s.d. April Tahun 
2008.  

Subjek Penelitian yaitu siswa 
kelas XII TPE (Teknik Pemanfaatan 
Energi) dan XII TMO (Teknik Mesin 
Otomotif) di SMK 1 Koba. Jumlah 
masing-masing siswa berturut-turut 
adalah 30 dan 33 siswa,  total 63 siswa. 
Dari 63 siswa tersebut hanya satu orang 
berjenis kelamin perempuan, lainnya 
adalah siswa laki-laki. Instrumen yang 
digunakan adalah bentuk tes. Teknik 
analisis data berupa hasil belajar (tes 
evaluasi akhir UN). 
 
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Di awal penerapan tes tersebut, 
penulis kesulitan mengkondisikan 
kelas agar siap melakukan tes. Dengan 
kondisi mengantuk dan letih serta 
kurang motivasi, siswa seperti malas 
menyiapkan kertas lembar jawaban dan 
menempati posisi duduk yang diatur 
penulis. Apalagi setelah diinformasikan  
kembali waktu mengerjakan soal hanya 
30 menit saja.  Siswa tampak jelas 
terkejut mendapati akhir waktu 
mengerjakan soal terasa sangat singkat. 
Karena sepanjang waktu pengerjaan 
soal siswa lalai untuk mengelola waktu 
dengan baik, apalagi terkesan siswa 
yang memang tidak belajar (tidak 
mempersiapkan diri untuk mengikuti 
tes).  Situasi kelas menjadi heboh dan 

seperti tidak terima ketika penulis 
mengakhiri waktu tes, namun penulis  
mengkondisikan kelas kembali dengan 
cara memberikan pengertian mengapa 
waktu pengerjaan soal seperti itu.  

Penilaian tes  yang pertama ini 
sangat memprihatinkan, siswa banyak 
mendapat nilai satu. Jawaban siswa 
banyak kosong, tidak menyelesaikan 
soal tes.  Penulis menggunakan skala 0-
10 untuk penilaian, penilaian tidak 
menggunakan pedoman penskoran 
yang detail tiap langkah penyelesaian. 
Hal ini dilakukan mengingat waktu 
koreksi yang sangat singkat. Penulis 
hanya memberikan skor maksimal dua 
untuk tiap soal dan memberikan 
tambahan skor 1 atau 0,5 jika dalam 
penyelesaikan masalah sudah terdapat 
arah penyelesaian masalah atau hanya 
salah pada operasi hitung saja. Paling 
tinggi nilai diperoleh siswa dengan 
menyelesaikan tiga soal dengan benar. 
Tiga orang siswa yang dapat 
menyelesaikan soal dengan benar 
diminta menuliskan jawaban mereka ke 
papan tulis, kemudian memberikan 
penjelasan singkat akan jawabannya 
tersebut. Setelah siswa menjelaskan dan 
duduk kembali, maka penulis 
menambahkan penjelasan untuk 
memastikan siswa mengerti akan cara 
penyelesaian soal tersebut. Sambil 
menjelaskan jawaban, penulis 
menjelaskan kembali kompetensi dasar 
dan sub kompetensi dasar yang terkait 
dengan penjelasan soal tersebut. Dua 
soal lainnya, penulis yang menjelaskan 
cara penyelesaiannya berikut 
penjelasan terkait. 

Seperti yang diharapkan, 
ternyata pada saat dijelaskan cara 
penyelesaian masalah/soal, siswa 
tertarik memperhatikan, bertanya, 
bahkan dengan sukarela mencatat dan 
memperbaiki jawaban mereka yang 
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salah pada lembar jawaban setelah 
dikoreksi dan dibagikan. Rasa malu 
akan nilai satu atau nilai yang kecil, 
menjadikan mereka ingin mengetahui 
bagaimana jawaban yang benar.  

Pada pertemuan kedua, terlihat 
ada sedikit perbedaan. Beberapa siswa 
terlihat sudah menyiapkan lembar 
jawaban di awal tes. Nilai satu yang 
diperoleh siswa juga berkurang 
jumlahnya, meskipun nilai tertinggi 
diperoleh siswa masih karena mampu 
menyelesaikan tiga soal dari lima soal 
yang tersedia. Strategi lain yang 
penulis pakai selain pujian kepada 
siswa yang sudah terlihat peningkatan 
nilainya, adalah meminta siswa yang 
memiliki kemampuan yang biasa-biasa 
saja yang dapat menjawab soal dengan 
benar (bukan siswa pintar yang 
memang sudah biasa jika mampu 
menjawab soal) untuk menulis 
jawabannya di papan tulis dan 
menjelaskannya. Penjelasan siswa yang 
terbata-bata disertai penggunaan 
bahasa daerah yang kental menjadikan 
suasana kelas ramai akan tawa siswa. 
Situasi itu menjadikan suasana kelas 
lebih segar, siswa lainnya yang 
memiliki kemampuan sama dengan 
yang tampil ke depan seolah mendapat 
angin segar bahwa dirinya juga akan 
mampu menyelesaikan soal serupa. 
Apalagi pada pertemuan selanjutnya, 
ketika ada siswa  yang biasanya malas 
dan pada pertemuan sebelumnya 
mendapat nilai kecil berhasil 
meningkat nilainya, siswa tersebut 
secara tidak langsung memotivasi 
siswa lainnya untuk lebih menyiapkan 
diri untuk mengikuti tes selanjutnya.  

Pertemuan-pertemuan 
selanjutnya semakin seru, bukan hanya 
karena waktu tes yang semakin 
dikurangi dan siswa telah lebih 
menyiapkan diri dalam menghadapi 

tes. Tapi juga karena semakin banyak 
siswa yang sebelumnya biasa-biasa saja 
mulai menunjukkan nilai yang semakin 
meningkat. Disini penulis seperti 
mendapatkan pembenaran nyata yang 
dapat dilihat langsung siswa bahwa 
untuk dapat mengerjakan soal UN 
bukan masalah kecerdasan 
sepenuhnya. Tapi adalah ketekunan 
untuk mengerjakan soal-soal 
serupa/soal-soal UN tahun 
sebelumnya.  

Selain nilai yang semakin 
meningkat, masalah kemandirian 
dalam mengerjakan soal tes juga 
terlihat semakin baik. Pada awal tes, 
siswa masih banyak yang mencoba 
mencontek jawaban temannya. Siswa 
yang mempunyai maksud mencontek 
biasanya memposisikan duduk didekat 
siswa yang pintar. Masalah ini awalnya 
sulit diatasi, meskipun penulis dengan 
tegas telah mengatakan tidak akan 
memeriksa lembar jawaban siswa yang 
ketahuan mencontek. Meskipun juga 
penulis telah memperketat mengawasi 
jalannya tes, namun ada saja siswa 
yang masih mencontek. Seiring 
berkurangnya waktu tes dan semakin 
tampak banyak siswa yang biasa-biasa 
saja dapat mengerjakan soal dengan 
jujur, maka jumlah siswa yang 
mencontek semakin berkurang. Siswa 
yang duduk bersebelahan dengan 
tingkat kemampuan matematis yang 
berbeda terlihat mandiri mengerjakan 
soal tes masing-masing. Kondisi seperti 
ini dijadikan penulis sebagai penguatan 
kepada siswa, penulis memuji siswa 
yang dapat tidak mencotek meskipun 
duduk bersebelahan dengan siswa 
yang pintar. Siswa tampak sangat 
bangga jika dapat menyelesaikan soal 
secara mandiri meskipun hanya 
mampu menyelesaikan satu soal 
dengan benar. Pada akhirnya, pada tes-
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tes terakhir, tidak ditemukan lagi siswa 
yang mencontek, mereka bangga 
dengan jawaban mereka sendiri, dan 
merasa mampu menjawab soal. Hanya 
perlu melatih kecermatan, ketelitian, 
serta kecepatan dalam menjawab soal. 

Adapun kendala yang dirasakan 
penulis adalah meramu soal tes yang 
diharapkan memiliki tingkat kesulitan 
yang beragam dalam satu pokok 
bahasan/satu kompetensi dasar. Tidak 
jarang penulis terpaksa memvariasikan 
dua atau tiga pokok bahasan agar soal 
memiliki tingkat kesulitan yang 
beragam, mudah, sedang dan sukar. 
Konsekuensinya penulis harus 
membagi waktu untuk membahas dan 
memastikan siswa tidak menjadi 
bingung. Karena membahas lebih dari 
satu pokok bahasan. 

Siswa, apalagi yang pada 
awalnya memiliki kemampuan 
matematis cukup baik cenderung  
dapat menyelesaikan soal lebih cepat 
dari 15 menit. Apalagi pada tes-tes 
akhir, hal ini disebabkan mereka telah 
terampil dalam menyelesaikan soal tes. 
Siswa tersebut berusaha menyelesaikan 
soal lebih cepat dengan harapan dapat 
menyelesaikan soal UN lebih cepat dari 
alokasi waktu yang tersedia. Dan 
ternyata hasilnya juga tidak 
mengecewakan. Siswa-siswa tersebut 
mampu meraih nilai delapan atau 
sepuluh dalam 15 menit waktu 
pengerjaan soal tes. 

Berikut disajikan nilai hasil tes 
berkelanjutan yang dilakukan pada 
tanggal 22 Februari 2008 s.d 17 April 
2008 pada siswa kelas XII TPE (Teknik 
Pemanfaatan Energi) dan XII TMO 
(Teknik Mesin Otomotif) di SMK 1 
Koba. Jumlah masing-masing siswa 
berturut-turut adalah 30 dan 33 siswa,  
total 63 siswa. Dari 63 siswa tersebut 
hanya satu orang berjenis kelamin 

perempuan, lainnya adalah siswa laki-
laki. 

Tabel 1.  Rata-rata Nilai Tes 
Berkelanjutan 

Tes  Tes  Tes  
1 2,97 6 3,33 11 3,05 
2 3,72 7 2,85 12 3,44 
3 3,49 8 2,10 13 5,64 
4 3,88 9 3,61 14 5,26 
5 2,79 10 3,46 15 5,37 

 
Pada tes pertama, rata-rata hasil tes 
hanya sebesar  2,79. Hal ini disebabkan 
siswa baru beradaptasi dengan alokasi 
waktu tes yang lebih singkat dari 
ulangan harian biasanya. Hal ini 
terlihat dari belum selesainya siswa 
mengerjakan soal, atau masih ada soal 
tes yang belum dikerjakan oleh siswa.  
Hasil rata-rata tes berikutnya (tes 2 s.d 
8) belum menunjukan peningkatan, hal 
ini disebabkan siswa masih beradaptasi 
dengan alokasi waktu tes yang semakin 
singkat. Namun pada tes-tes akhir (tes 
9 s.d 15) terdapat peningkatan yang  
terlihat pada  hasil rata-rata tes 15  
menjadi sebesar 5,37. 
 

Data lainnya yang mendukung 
adanya peningkatan nilai siswa ini 
adalah data hasil try out  UN yang 
dilakukan sebanyak dua kali. Di bawah 
ini disajikan nilai try out pertama dan 
kedua. 

 
Tabel 2. Nilai Try Out UN Tahun 2008 

J R  TR  TT SD 
Try Out I 3,91 1,75 8,00 1,27 
Try Out II 5,36 3,00 8,25 1,10 

Keterangan: 
J: Jenis Nilai 
R: Rata-Rata 
TR: Terendah 
TT: Tertinggi 
SD: Standar Deviasi 

Tabel di atas memberikan 
penjelasan bahwa nilai rata-rata try out 
pertama sebesar 3,91 meningkat 
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menjadi 5,36 pada nilai rata-rata try out 
kedua. Nilai rata-rata try out kedua ini 
juga tidak jauh berbeda dengan nilai 
rata-rata tes 15 pada tes berkelanjutan 
yaitu sebesar 3,57. Bahkan untuk nilai 
rata-rata UN matematika tahun 2008 
juga tidak jauh berbeda, sebesar 5,28. 
Selengkapnya nilai UN matematika 
tahun 2008 disajikan pada tabel di 
bawah ini. 

 
Tabel 3. Nilai UN Matematika 

            Tahun 2008 
N R NTR NTT SD 

UN 2008 5,28 3,00 7,25 0,97 
Keterangan: 
N: Nilai 
R: Rata-Rata 
NTR: Terendah 
NTT: Tertinggi 
SD: Standar Deviasi 

Berdasarkan hasil yang telah 
terlihat pada UN tahun 2008, maka tes 
berkenjutan/ drill soal ini terus 
diterapkan sampai tahun 2011. 
Penelitian yang memberikan hasil 
serupa diantaranya adalah penelitian 
yang dilakukan Azizah (2009: 63) yang 
menyatakan bahwa prestasi belajar 
siswa yang diajar dengan 
menggunakan metode drill lebih baik 
dibandingkan dengan siswa yang 
diajar dengan menggunakan metode 
konvensional. Metode drill dikatakan 
Hamida (2010: 222) dapat memberi 
pengaruh positif terhadap prestasi 
belajar matematika siswa.  Sejalan 
dengan penelitian tersebut penerapan 
metode drill juga menghasilkan hal 
serupa meskipun diterapkan 
bersamaan dengan model pembelajaran 
lainnya. Hal ini terungkap dalam 
penelitian Fitriyana (2010) yang 
menyimpulkan bahwa model 
Pengajuan Soal (Problem Posing) tipe 
Post Solution Posing dan Metode Drill 
lebih efektif daripada model 

pembelajaran konvensional terhadap 
hasil belajar peserta didik. Lebih lanjut  
Fitriyana menyatakan bahwa metode 
Drill memudahkan pemahaman peserta 
didik. Hasil-hasil penelitian tersebut 
merupakan salah satu bahan 
pertimbangan mengapa tes 
berkelanjutan ini terus diterapkan 
sampai tahun 2011. 

Berikut Data Kolektif Hasil Ujian 
Nasional SMK 1 Koba untuk Mata 
Pelajaran Matematika. 

 
Tabel 4. Nilai UN Matematika 

UN TP K R NTR NTT SD 
2007/2008 D 5,28 3,00 7,25 0,97 
2008/2009 B 6,64 4,75 8,00 0,58 
2009/2010 B 7,06 5,00 9,00 0,94 
2010/2011 B 7,24 3,50 10,00 1,14 
2011/2012 D 5,25 1,25 8,50 1,49 
2012/2013 E 4,48 3,25 9,00 0,97 
2013/2014 E 4,22 1,50 8,75 1,54 

Keterangan: 
UN TP: Ujian Nasional Tahun Pelajaran 
K: Klasifikasi 
R: Rata-Rata 
NTR: Terendah 
NTT: Tertinggi 
SD: Standar Deviasi 

Data tersebut menggambarkan 
hasil belajar siswa yang mendapatkan 
tes soal/drill secara berkelanjutan. 
Pada kolom klasifikasi terlihat semakin 
lama semakin baik, hal ini ditunjukkan 
yang semula hasil UN matematika 
berada diklasifikasi D menjadi 
klasifikasi B pada tahun 2010/2011. 
Begitu juga dengan nilai rata-ratanya, 
pada awal drill/tes berkelanjutan 
diberikan nilai rata-rata baru mencapai 
5,28,  tetapi lama kelamaan semakin 
naik hingga menyentuh angka 7,24. 
Khusus untuk nilai tertinggi yang 
diraih siswa pada UN setiap tahunnya 
adalah capaian target yang telah dibuat 
pada awal tahun pelajaran. Ternyata 
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target-target yang dibuat tersebut dapat 
tercapai dengan baik.  

Selain data yang telah dipaparkan 
di atas, ada beberapa catatan yang 
dapat dijadikan  pertimbangan 
mengapa tes berkelanjutan ini  dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa. 
1. Seluruh siswa kelas XII sejak tahun 

2007 sampai awal tahun 2011 
menjadi tanggung jawab penulis 
dalam mengajar dan semuanya 
mendapatkan drill/latihan soal UN 
dalam bentuk tes berkelanjutan. 

2. Secara khusus tes berkelanjutan 
dilakukan pada jam pelajaran 
tambahan, tapi ketika semester 
genap (semester 6) yang biasanya 
hanya direncanakan mengajar 1-2 
Kompetensi, memberikan waktu 
luang yang dimanfaatkan untuk 
drill soal UN pula. Dan teknik drill 
soal dalm bentuk tes berkelanjutan 
yang penulis rancang pada jam 
pelajaran tambahan juga penulis 
terapkan dalam belajar sehari-hari 
di kelas. 

3. Penulis menampilkan data nilai UN 
matematika tahun pelajaran 
2011/2012 sampai dengan tahun 
2014 pada tabel 4 dengan data yang 
tidak dicetak tebal. Dapat dilihat 
klasifikasi nilai merosot sampai 
menembus klasifikasi E. Secara 
rata-rata nilai juga semakin 
menurun dari 7,24 menjadi 4,22 
dalam waktu tiga tahun. Hal ini 
dapat terjadi karena pada awal 
tahun 2011 penulis sudah tidak 
mengajar di SMK 1 Koba lagi, 
otomatis sejak tahun tersebut siswa 
tidak mendapatkan drill soal UN 
dalam tes berkelanjutan yang 
penulis rancang pada tahun-tahun 
sebelumnya. Sehingga data 
tersebut memperkuat kesimpulan 

bahwa tes berkelanjutan dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa. 

Setiap tahun kepala sekolah 
meminta guru mata pelajaran UN 
untuk membuat target nilai tertinggi 
yang dapat  diraih siswa dalam UN. 
Berdasarkan hasil tes yang 
berkelanjutan inilah, penulis rasakan 
semakin lama capaian nilai tertinggi 
UN setiap tahun yang semakin 
penulis tingkatkan targetnya dapat 
tercapai.  Sehingga puncaknya pada 
tahun 2011 salah seorang siswa dapat 
memperoleh nilai 10 untuk mata 
pelajaran matematika. Siswa itu pula 
dapat lolos seleksi Olimpiade Sains 
Terapan Nasional (OSTN) tingkat 
Nasional tahun 2010 mewakili 
provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

 
D. Simpulan 

Dari hasil penerapan tes 
berkelanjutan yang telah diuraikan di 
atas, ada beberapa hal yang dapat 
disimpulkan: 
1. Drill atau latihan soal dalam 

bentuk tes berkelanjutan dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa.  

2. Tes berkelanjutan dapat dijadikan 
alternatif teknik pembelajaran 
yang dilaksanakan guru dalam 
mempersiapkan siswa 
menghadapi UN. 

3. Pengembangan motivasi siswa 
tidak harus dimulai dari motivasi 
dari dalam siswa atau motivasi 
intrinsik. Motivasi intrinsik 
ternyata dapat dibangun dari 
motivasi ekstrinsik terlebih 
dahulu. Salah satunya caranya 
adalah dengan memberikan tes 
singkat sebagai efek kejutan guna 
memicu motivasi dalam diri siswa.  

4. Tes berkelanjutan dapat 
meningkatkan kemandirian dan 
kepercayaan diri siswa dalam 
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menyelesaikan persoalan 
matematika. 

5. Tes berkelanjutan dapat 
meningkatkan keterampilan siswa 
dalam menyelesaikan soal dan 
pengelolaan waktu dalam 
menyelesaikan soal dengan cepat 
dan cermat. 
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Abstract 
 

The purpose of this research was to determine the relationship and the contibution of 
back flexsibility, ankle flexsibility and limb leg to speed of start the backstroke. This research 
methode using correlation method. The population in this research were all swimmers that 
has been followed swimming competition. In the swimming club of Sleman district, student 
activity units  and the students of UNY swimmer coaching. Sampling technique with 
purposive sampling technique. The instruments used in the research are using the 
measurement. 

The results of this reaseches concluded that: 1) there is a relationship between the back 
flexsibility, ankle and limb leg together with speed of start the backstroke swimming; a) there 
is a relationship between the back flexsibility with speed of start the backstroke swimming 
(correlation value of 0,490 with significance value of 0,013); b) there is a relationship between 
ankle flexsibility with speed of start the backstroke swimming (correlation value of 0,401 with 
significance value of 0,047); c) there is a relationship between limb leg with speed of start the 
backstroke swimming (correlation value of 0,410 with significance value of 0,042). 2) The 
amount of total contribution of back flexibility, ankle flexibility and limb leg to speed of start 
the back stroke swimming the amont of 36,9%, while the remaining 63,1%, influenced by 
other factors not examined in this researche; a) contribution of back flexibility has the effective 
contribution of 20,15%; b) ankle flexibility has the effective contribution of 9,41%; c) and 
limb leg has the effective contribution only 7,04%. 
 
Keyword: Relationship, Back Flexibility, Ankle, Limb Leg and Start the Backstroke 

Swimming. 
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Abstrak 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dan besar sumbangan  

fleksibilitas togok, pergelangan kaki dan panjang tungkai terhadap kecepatan start gaya 
punggung. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode survey dan teknik 
studi korelasional. Populasi yang digunakan adalah perenang yang pernah mengikuti 
perlombaan renang di klub renang di kabupaten sleman, Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) 
dan mahasiswa kepelatihan renang Universitas Negeri Yogyakarta. Teknik Pengambilan 
sampel menggunakan purposive sampling. Instrumen yang digunakan berupa tes 
pengukuran. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) ada hubungan antara fleksibilitas togok, 
pergelangan kaki dan panjang tungkai secara bersama-sama dengan kecepatan start renang 
gaya punggung; a) hasil korelasi fleksibilitas togok dengan kecepatan start renang gaya 
punggung (menunjukan nilai sebesar 0,490 dengan nilai signifikasi sebesar 0,013); b) korelasi 
fleksibilitas pergelangan kaki dengan kecepatan start renang gaya punggung (menunjukan 
nilai 0,401 dengan nilai signifikasi sebesar 0,047); c) korelasi antara panjang tungkai dengan 
kecepatan start renang gaya punggung (menunjukan nilai sebesar 0,410 dengan nilai 
signifikasi sebesar 0,042). 2) Besarnya sumbangan total fleksibilitas togok, fleksibilitas 
pergelangan kaki dan panjang tungkai terhadap kecepatan start renang gaya punggung 
menunjukan hasil sebesar 36,9%, sedangkan sisanya sebesar 63,1% dipengaruhi oleh faktor 
lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini; a) persentase menunjukan sumbangan 
fleksibilitas togok mempunyai sumbangan efektif sebesar 20,15%; b) fleksibilitas pergelangan 
kaki mempunyai sumbangan efektif sebesar 9,41%, dan c) panjang tungkai mempunyai 
sumbangan efektif hanya sebesar 7,04%. 

 
Kata kunci: Hubungan, Fleksibilitas Togok, Pergelangan Kaki, Panjang Tungkai dan Start  
 Gaya Punggung. 
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A. Pendahuluan 
Renang adalah cabang olahraga 

yang digemari oleh masyarakat luas 
anak-anak maupun dewasa, dan 
peminatnya semakin meningkat dari 
tahun ketahun. Olahraga ini 
mempunyai banyak manfaat selain 
untuk rekreasi, sosialisasi, mencegah 
penyakit, peningkatan daya tahan, 
prestasi dan penyelamatan olahraga di 
air dan olahraga ini pun digunakan 
untuk pemulihan cidera. Cabang 
olahraga ini mempunyai kepengurusan 
dunia dan Indonesia. Kepengurusan 
dunia yaitu  FINA ( Federation 
Internationale de Natation) sedangkan di 
indonesia PRSI (Persatuan Renang 
Seluruh Indonesia) yang tersebar 
diseluruh Indonesia dalam 
kepengurusan Provinsi dan daerah.   

Menurut PRSI (Setiawan, 2004: 
8) renang merupakan salah satu cabang 
olahraga perorangan dari kelompok 
olahraga aquatik dan orang yang 
menekuninya, secara fisiologis harus 
memiliki keterampilan tertentu, 
beberapa ahli menyatakan bahwa 
renang merupakan olahraga aquatik 
dengan gerakan utama lengan dan 
tungkai untuk menghasilkan tenaga 
dorong supaya tubuh secara  
keseluruhan bergerak dan meluncur 
maju. Gerakan maju ditentukan oleh 
anggota tubuh atas berupa gerakan 
ayunan lengan (stroke) dan gerakan 
anggota tubuh bawah berupa gerakan 
menendang (kick) dengan koordinasi 
yang tepat. 

Cabang olahraga renang yang 
diperlombakan dalam peningkatan 
prestasi olahraga ada beberapa macam 
gaya renang yaitu renang gaya bebas 
dengan nomor (50 m, 100 m, 200 m, 400 
m, 800 m dan 1500 m), renang gaya 
punggung dengan nomor (50 m, 100 m 
dan 200 m), renang gaya dada dengan 

nomor (50 m, 100 m, 200 m), dan 
renang gaya kupu-kupu dengan nomor 
(50m, 100 m, 200 m).  

Perenang yang memenangkan 
lomba renang adalah perenang yang 
menyelesaikan jarak lintasan tercepat 
dan tidak divonis diskualifikasi sesuai 
dengan peraturan yang berlaku 
menurut FINA. Biasanya dalam 
perlombaan renang perenang yang 
tercepat adalah perenang pada seri 
terakhir dalam satu acara perlombaan.  

Komponen biomotor fleksibilitas 
merupakan salah satu unsur yang 
penting dalam rangka pembinaan 
olahraga prestasi dimana tingkat 
kualitas fleksibilitas seseorang akan 
berpengaruh terhadap komponen 
biomotor yang lainnya. Seperti yang 
diungkapkan Soejoko Hendromartono 
(1992: 13) ada 3 kelompok unsur utama 
dari kondisi fisik yang dibutuhkan 
untuk melakukan gerakan renang yang 
baik yaitu kecepatan kekuatan, daya 
tahan, dan fleksibilitas. Fleksibilitas 
mengandung pengertian, yaitu luas 
gerak satu persendian atau beberapa 
persendian.  Ada 2 macam fleksibilitas, 
yaitu (1) fleksibilitas statis dan (2) 
fleksibilitas dinamis. Pada fleksibilitas 
statis ditentukan oleh ukuran dari luas 
gerak (range of motion) satu persendian 
atau beberapa persendian.  

Secara garis besar faktor-faktor 
yang mempengaruh terhadap tingkat 
kemampuan fleksibilitas seseorang 
antara lain adalah (a) elastisitas otot, (b) 
tendo dan ligamenta, (c) susunan 
tulang, (d) bentuk persendian, (e) suhu 
atau temperatur tubuh, (f) umur, (g) 
jenis kelamin, dan (h) bioritme  
(Sukadiyanto, 2006: 128).   

Menurut Machael (1996: 9) Otot, 
tulang, sendi, dan ligament merupakan 
faktor yang paling penting, tercatat 
persentase 47%,  diikuti oleh otot fancia 
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(45%) dan kulit (2%). Tingkat elastisitas 
otot, tendo dan ligament sangat 
dipengaruhi oleh keadaan suhu atau 
temperatur tubuh dan lingkungan, 
semakin panas suhu tubuh dan 
lingkungan maka kondisi otot akan 
relatif  lebih elastis daripada suhu 
tubuh normal.  

Menurut Sukadiyanto (2006: 128) 
ada beberapa keuntungan bagi para 
atlit yang memiliki kualitas fleksibilitas 
yang baik antara lain (1) akan 
memudahkan atlit dalam menampilkan 
berbagai kemampuan gerak dan 
keterampilan, (2) menghindarkan diri 
dari kemungkinan akan terjadinya atau 
mendapatkan cidera pada saat 
melakukan aktifitas fisik, (3) 
memungkinkan atlit untuk dapat 
melakukan gerak yang ekstrim, (4) 
mempelancar aliran darah sehingga 
sampai pada serabut otot. Oleh karena 
itu fleksibilitas merupakan unsur dasar 
yang juga harus ditingkatkan, terutama 
pada atlit yang masih muda usianya. 
Pada atlit yang sudah dewasa, 
fleksibilitas harus tetap dipelihara agar 
tetap baik yaitu latihan peregangan 
(stretching). 

Menurut Djoko Pekik (2002: 74) 
cara untuk meningkatkan kelenturan 
adalah dengan cara peregangan atau 
stretching. Stretching dalam olahraga 
dibagi beberapa tipe yaitu (1) aktif, (2) 
pasif, (3)  statis, (4) dinamis, dan (5) 
PNF. Parameter latihan pada saat 
melakukan latihan kelentukan adalah 
rasa nyeri yang timbul pada otot saat 
melakukan latihan kelentukan. 

Kesempurnaan anatomis 
berpengaruh dengan gerakan dalam 
olahraga, salah satunya adalah panjang 
tungkai. Perenang dengan panjang 
tungkai yang baik semakin besar 
kesempatan untuk memaksimalkan 
tolakan pada saat melakukan start gaya 

punggung dan memberikan 
kesempatan yang lebih baik sehingga 
menghasilkan dorongan yang 
maksimal. 

Panjang tungkai adalah ukuran 
panjang tungkai seseorang  mulai dari 
alas kaki sampai dengan trockhantor 
mayor, kira–kira pada bagian tulang 
yang terlebar di sebelah luar dan bila 
paha digerakkan trockhantor mayor 
dapat diraba dibagian atas dari tulang 
paha yang bergerak (Armari, 1966: 155).  

Gaya punggung adalah 
berenang dengan posisi badan 
terlentang, gerakannya mirip dengan 
gaya crawl, perbedaannya terletak pada 
posisi badan dan arah gerakan lengan. 
Lengan kanan dan kiri digerakkan 
bergantian untuk mendayung. Tungkai 
naik turun bergantian dengan gerak 
mencambuk. Gaya renang ini yang 
dipergunakan dalam perlombaan (Fx. 
Sugiyanto dan Agus Supriyanto 2005: 
19).  

Pada perlombaan,  sikap start 
gaya punggung berbeda dengan 
perenang gaya bebas, gaya dada, dan 
gaya kupu-kupu yang semuanya 
dilakukan di atas block start, perenang 
gaya punggung melakukan start dari 
dalam kolam. Khusus untuk gaya 
punggung start dilakukan dari bawah, 
sebelum aba–aba start para perenang 
harus berjajar di dalam air menghadap 
dinding. Mengikuti  suatu perlombaan 
renang, dan agar mencapai prestasi 
yang tinggi seseorang perenang tidak 
cukup hanya bermodal kemampuan 
melakukan gerakan renang dengan 
baik, tetapi mereka juga harus dapat 
melakukan start, tidak jarang seseorang 
perenang yang baik terpaksa menderita 
kekalahan dalam perlombaan 
disebabkan kekurangan atau kesalahan 
dalam melakukan start. 



 

37 
 

 

Start adalah suatu kecakapan 
yang paling mudah untuk diajarkan, 
dapat disamakan dengan meloncat 
untuk bola basket. Gerakan lengan dan 
timing  dari lengan dan tungkai dapat 
dilatih. Fungsi dari start ini adalah 
untuk awalan supaya membentuk 
dorongan sehingga mendapatkan 
kecepatan pada saat melakukan tolakan 
dan memperluas gerakan selanjutnya. 

Gerakan start ini melibatkan 
unsur fisik yang dominan yaitu 
tungkai, pergelangan kali, dan togok. 
Untuk menghasilkan tolakan dan 
luncuran yang maksimal tentu unsur-
unsur fisik  tersebut perlu dilatih. 
Kenyataannya dilapangan pelatih 
jarang memberikan pelatihan khusus 
ke atlet untuk menyempurnakan 
gerakan start tersebut. 

Dari uraian tersebut, maka 
penulis tertarik untuk meneliti tentang 
fleksibilitas togok, pergelangan kaki 
dan panjang tungkai terhadap 
kecepatan start gaya punggung agar 
memberikan referensi pada pelatih 
demikian pentingnya melatih 
komponen yang berpengaruh terhadap 
kecepatan start gaya punggung untuk 
membantu meningkatkan prestasi 
renang. 

 
B. Metode Penelitian  

Dalam penelitian ini metode 
yang digunakan adalah metode 
deskriptif dengan studi korelasional. 
Metode deskriptif adalah suatu 
penelitian yang bertujuan untuk 
mendapatkan informasi mengenai 
fenomena-fenomena atau situasi aktual 
atau situasi yang ada pada penelitian 
berlangsung. Menurut Suharsimi 
Arikunto (1993: 239) penelitian korelasi 
bertujuan untuk menemukan ada 
tidaknya hubungan, dan apabila ada 

beberapa eratnya hubungan serta 
berarti atau tidak hubungan itu. 

Hubungan yang akan diteliti 
pada penelitian ini adalah hubungan 
antara kelenturan togok, pergelangan 
kaki dan panjang tungkai terhadap 
kecepatan start gaya punggung. Dalam 
hipotesis dinyatakan bahwa ada 
hubungan antara satu variabel dengan 
variabel yang lain, maka prosedur 
korelasional dapat digunakan untuk 
menguji hipotesis tersebut. 

Desain penelitian dibuat oleh 
peneliti agar mampu menjawab 
pertanyaan penelitian yang objektif, 
tepat dan sehemat mungkin. Desain 
penelitian disusun dan dilaksanakan 
dengan penuh perhitungan agar dapat 
menghasilkan petunjuk empirik yang 
kuat hubungan dengan masalah 
penelitian. Adapun desain pada 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Disain penelitian 
(X₁)  = Kelentukan togok  
(X₂ ) = Kelentukan pergelangan kaki 
(X₃)  = Panjang tungkai  
(Y)  =  Kecepatan start gaya punggung   
  Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui hubungan kelenturan 
togok, pergelangan kaki dan panjang 
tungkai terhadap kecepatan start gaya 
punggung. Adapun kelentukan togok 
(X₁), kelentukan pergelangan kaki (X₂), 
panjang tungkai (X₃), merupakan 
variabel bebas, sedangkan kecepatan 

X₁ 

Y X₂ 

X₃ 
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start gaya punggung (Y) merupakan 
variabel terikat. 

Populasi dalam penelitian ini 
adalah atlit di kabupaten Sleman, 
mahasiswa UKM dan mahasiswa 
kepelatihan renang UNY yang pernah 
mengikuti perlombaan renang gaya 
punggung. Sampel yang digunakan 
adalah 25 mahasiswa UNY FIK jurusan 
kepelatihan olahraga renang, UKM 
renang dan atlet di kabupaten Sleman 
Yogyakarta yang pernah mengikuti 
kejuaraan renang gaya punggung 
dengan umur ≥17 tahun. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan 
teknik purposive sampling. Menurut 
Sugiyono (2009: 68) purposive sampling 
adalah teknik penentuan sampel 
dengan pertimbangan tertentu. 
Pertimbangan sampel dalam penelitian 
ini adalah atlet yang pernah mengikuti 
perlombaan renang gaya punggung 
minimal tingkat kabupaten dengan 
umur  ≥17 tahun. 

 
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
1. Hubungan Fleksibilitas Togok, 

Pergelangan Kaki dan Panjang 
Tungkai Terhadap Kecepatan Start 
Renang Gaya Punggung 

Hasil pengujian pertama 
menunjukan ada hubungan antara 
fleksibilitas togok, pergelangan kaki 
dan panjang tungkai terhadap 
kecepatan start  renang gaya 
punggung di analisis dengan 
menggunakan analisis regresi 
berganda, persamaan regresi linier 
berganda adalah sebagai berikut:  
Y=  0,027X1 + 0,005X2 + 0,008X3- 
0,603. 

Dari rumus di atas untuk 
mendapatan kecepatan start (Y) 
dapat dihasilkan dari penghitungan 
variabel koefisien regresi. Dalam 
penelitian ini kecepatan start dapat 

diperoleh dari fleksibilitas togok 
(X1) sebesar 0,027, fleksibilitas 
pergelangan kaki (X2) 0,005, panjang 
tungkai (X3) sebesar 0,008. 

Dalam penelitian ini 
kecepatan start Analisis regresi 
linier berganda sesuai tabel di atas 
menghasilkan nilai F hitung sebesar 
4,101 dengan nilai signifikansi 
sebesar 0,019. Nilai F tabel untuk 
db=3,21 adalah sebesar 3,072. Nilai  
signifikansi adalah 0,019 lebih kecil 
dari 0,05 (p < 0,05) dengan demikian 
hipotesis yang berbunyi ada 
hubungan antara fleksibilitas togok, 
pergelangan kaki dan panjang 
tungkai terhadap kecepatan start 
renang gaya punggung diterima, 
artinya ada hubungan antara 
fleksibilitas togok, pergelangan kaki 
dan panjang tungkai terhadap 
kecepatan start gaya punggung. 

Hasil uji R2 pada penelitian 
di peroleh nilai R2 sebesar 0,369. Hal 
ini menunjukkan bahwa kecepatan 
start renang gaya punggung 
dipengaruhi oleh fleksibilitas togok, 
fleksibilitas pergelangan kaki dan 
panjang tungkai sebesar 36,9%, 
sedangkan sisanya sebesar 63,1% 
dipengaruhi oleh faktor yang tidak 
diteliti  dalam penelitian ini.  Hasil 
ini menunjukkan bahwa variabel 
fleksibilitas togok mempunyai 
sumbangan lebih besar dalam 
mempengaruhi kecepatan start 
renang gaya punggung 
dibandingkan variabel pergelangan 
kaki dan panjang tungkai. 

 
2. Hubungan Fleksibilitas Togok 

dengan Kecepatan Start Gaya 
Punggung 

Hasil pengujian hipotesis 
yang kedua menunjukan adanya 
hubungan antara fleksibilitas togok 
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dengan kecepatan start gaya 
punggung. Hasil analisis korelasi 
product moment unjtuk mengetahui 
hubungan antara fleksibilitas togok 
dengan kecepatan start gaya 
punggung 

Hasil analisis korelasi 
menunjukkan nilai korelasi sebesar 
0,490 dengan nilai signifikansi 
sebesar 0,013. Nilai r tabel untuk 
db=25 adalah 0,381. Nilai signifikasi 
yang diperoleh 0,013  lebih kecil 
dari 0,05 (p < 0,05), maka dapat 
disimpulkan bahwa hipotesis  yang 
berbunyi ada hubungan antara 
fleksibilitas togok dengan kecepatan 
start gaya punggung diterima, 
artinya ada hubungan fleksibilitas 
togok terhadap kecepatan start gaya 
punggung. Sumbangan masing-
masing variabel bebas. Variabel 
fleksibilitas togok mempunyai 
sumbangan efektif sebesar 20,15% 
dan relatif 54,60%. 

 
3. Hubungan Fleksibilitas Pergelangan 

Kaki dengan Kecepatan Start 
Renang Gaya Punggung 

Hasil pengujian hipotesis 
yang ketiga menunjukan adanya 
hubungan antara fleksibilitas 
pergelangan kaki dengan kecepatan 
start renang gaya punggung. Hasil 
analisis korelasi menunjukkan nilai 
korelasi sebesar 0,401 dengan nilai 
signifikansi sebesar 0,047. Nilai r 
tabel untuk db=25 adalah 0,381. 
Nilai signifikasi yang diperoleh 
0,047 lebih kecil dari 0,05 (p < 0,05), 
maka hipotesis yang berbunyi ada 
hubungan antara fleksibilitas 
pergelangan kaki dengan kecepatan 
start gaya punggung diterima, 
artinya ada hubungan antara 
fleksibilitas pergelangan kaki 
terhadap kecepatan start renang 

gaya punggung. Sumbangan 
variabel bebas variabel fleksibilitas 
pergelangan kaki mempunyai 
sumbangan efektif sebesar 9,41% 
dan relatif 25,51%. 

 
4. Hubungan Antara Panjang Tungkai 

dengan Kecepatan Start Gaya 
Punggung 

Hasil pengujian hipotesis 
yang ke empat menunjukan adanya 
hubungan antara panjang tungkai 
dengan kecepatan start gaya 
punggung hasil analisis korelasi 
product moment untuk mengetahui 
hubungan antara panjang tungkai 
dengan kecepatan start gaya 
punggung. Hasil analisis korelasi 
menunjukkan nilai korelasi sebesar 
0,410 dengan nilai signifikansi 
sebesar 0,042. Nilai r tabel untuk 
db=28 adalah 0,381. Nilai signifikasi 
yang diperoleh 0,042 lebih kecil dari 
0,05 (p < 0,05). Besarnya sumbangan 
masing-masing variabel bebas 
untuk variabel panjang tungkai 
mempunyai sumbangan efektif 
sebesar 7,04% dan relatif sebesar  
19,07%. 

D. Simpulan 
Berdasarkan hasil analisis data 

dan pembahasan maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut: 1) ada 
hubungan antara fleksibilitas togok, 
pergelangan kaki dan panjang tungkai 
secara bersama-sama dengan 
kecepatan start renang gaya 
punggung. Hal ini ditunjukkan 
dengan nilai F hitung sebesar 4,101 
dengan nilai signifikasi sebesar 0,019 
yang meliputi: a) ada hubungan 
antara fleksibilitas togok dengan 
kecepatan start renang gaya 
punggung (nilai korelasi sebesar 0,490 
dengan nilai signifikasi sebesar 0,013), 
b) ada hubungan antara fleksibilitas 
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pergelangan kaki dengan kecepatan 
start renang gaya punggung (nilai 
korelasi sebesar 0,401 dengan nilai 
signifikasi sebesar 0,047), c) ada 
hubungan antara panjang tungkai 
dengan kecepatan start renang gaya 
punggung (nilai korelasi sebesar 0,410 
dengan nilai signifikasi sebesar 0,042). 
2) Sumbangan fleksibilitas togok, 
pergelangan kaki dan panjang tungkai 
secara bersama-sama dengan 
kecepatan start renang gaya 
punggung adalah 36,9% yang 
meliputi: a) sumbangan fleksibilitas 
togok dengan kecepatan start renang 
gaya punggung mempunyai 
sumbangan efektif sebesar 20,15% dan 
sumbangan relatif sebesar 54,60%, b) 
sumbangan  fleksibilitas pergelangan 
kaki dengan kecepatan start renang 
gaya punggung mempunyai 
sumbangan efektif sebesar 9,41%, dan 
sumbangan relatif sebesar 25,51%, c) 
sumbangan  panjang tungkai dengan 
kecepatan start renang gaya 
punggung mempunyai sumbangan 
efektif hanya sebesar 7,04% dan 
sumbangan relatif hanya sebesar 
19,07%. 
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Abstract 

 
This research aims to create a report processing application value based on curriculum 

2013 for grade one of primary school by using Microsoft Excel. The application provided user 
interface that serves as input data, output data and database that contains descriptions of core 
competence with the indicators. The primacy of this application is on automatication in 
converting value that entry by the teachers to be a description that reflects the students 
competences. The aim of this application is to help the teachers of grade one primary school in 
filling and processing report value that accordance with curriculum 2013  format. 

This research is a development research of education for evaluation area by studies 
findings that relating with the products developed, develop products based on findings, and 
revise the test product to correct the deficiency before implementation. The procedures of 
development to create this application consisting of five steps, namely; 1) determination 
description for competence developed; 2) user interface design; 3) development product 
application for processing raport value; 4 ) validation, the revision, and testing. 

The results of this research concluded: 1) Microsoft Excel can be used to create 
application for processing report value of grade one primary school accordance curriculum 
2013  format; 2) the application created help and facilitate the classroom teacher of grade one 
primary school  for filling report value; 3) implementation of the application by classroom 
teacher make speed up the processing report value and distribution it; 4) data processing  of 
report value by using this application would be more accurate the process and then 
performance of teachers classroom can be further improved. 
 
Key words: Application, Report, Grade One of Primary School, Curriculum 2013 and 

Microsoft Excel. 
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Abstrak 

 
Penelitian ini bertujuan membuat aplikasi pengolahan nilai rapor kurikulum 2013 untuk 

kelas satu SD dengan menggunakan Microsoft Excel. Aplikasi yang dibuat menyediakan user 
interface yang berfungsi sebagai input data, output data dan database yang berisi deskripsi dari 
kompetensi inti dengan indikator-indikatornya. Keutamaan dari aplikasi ini terletak pada 
otomatisasi dalam mengkonversi nilai yang dimasukkan guru menjadi sebuah deskripsi yang 
mencerminkan kompetensi siswa. Pengembangan aplikasi ini bertujuan membantu guru kelas 
satu SD dalam mengisi dan mengolah nilai rapor yang sesuai dengan format kurikulum 2013.  

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan bidang pendidikan kawasan 
evaluasi dengan langkah-langkah terdiri dari mempelajari temuan penelitian berkaitan 
dengan produk yang akan dikembangkan, mengembangkan produk berdasarkan temuan, 
menguji dan merevisi produk untuk memperbaiki kekurangan yang ditemukan sebelum 
dterapkan. Prosedur pengembangan yang dilakukan untuk membuat aplikasi ini dibagi dalam 
lima tahap yaitu; 1) tahap penentuan materi deskripsi kompetensi yang dikembangkan; 2) 
tahap perancangan user interface; 3) tahap pengembangan produk aplikasi pengolahan nilai 
raport; 4) tahap validasi, revisi, dan uji coba. 

Hasil penelitian menyimpulkan: 1) Microsoft Excel dapat digunakan untuk 
membuat aplikasi untuk pengolahan nilai rapor kelas satu SD sesuai format kurikulum 2013; 
2) Aplikasi yang dibuat dapat membantu dan memudahkan para guru kelas satu SD dalam 
pengisian nilai rapor; 3) Penerapan aplikasi oleh guru kelas mempercepat proses pengolahan 
nilai rapor dan distribusinya. 4) Proses pengolahan data nilai rapor dengan menggunakan 
aplikasi ini akan lebih akurat ditinjau dari pengolahanya sehingga kinerja guru kelas dapat 
lebih ditingkatkan. 
 
Kata kunci : Aplikasi, Rapor, Kelas 1 SD, Kurikulum 2013, dan Microsoft Excel. 
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A. Pendahuluan  
Kebijakan pemerintah 

menerapkan kurikulum baru yaitu 
kurikulum 2013 ternyata menimbulkan 
keresahan bagi kalangan pendidikan. 
Hal ini menimbulkan persepsi yang 
berbeda mulai dari kalangan guru, 
kepala sekolah, pengawas, maupun 
kalangan yang berkecimpung dalam 
dunia pendidikan. Ada kalangan yang 
pro dan tidak sedikit juga kalangan 
yang kontra dengan kebijakan 
pemerintah menetapkan kurikulum 
2013 ini.  

Keresahan guru sebagai kunci 
dalam pelaksanaan dan penerapan 
kurikulum 2013 merupakan 
kewajaran. Seperti diketahui, 
pemerintah mulai menerapkan 
kurikulum 2013 ini terhitung tanggal 
15 Juli 2013 secara bertahap dimulai 
dari sekolah-sekolah sasaran yang 
ditunjuk. Akan tetapi banyak kendala 
yang dihadapi seperti  buku-buku 
yang menunjang penerapan 
kurikulum 2013 belum banyak 
tersedia, sehingga membuat para guru 
kebingungan, belum meratanya 
pelatihan kepada para guru tentang 
kurikulum 2013, padahal proses 
pembelajaran kurikulum 2013 sudah 
berlangsung. Hal lain yang mendasar 
timbulnya keresahan guru dalam 
penerapan kurikulum 2013 yaitu 
pengisian nilai rapor.  

Evaluasi dan penilaian hasil 
belajar yang dituangkan dalam rapor 
merupakan bagian yang penting dan 
tidak dapat dipisahkan  dari  sistem  
pendidikan.  Berdasarkan  Peraturan  
Pemerintah  Nomor  19  Tahun 2005 
tentang Standar Nasional Pendidikan 
pasal 64 sampai dengan pasal 66, 
penilaian terhadap  hasil  belajar  
dilakukan  oleh  pendidik,  satuan  
pendidikan,  dan  pemerintah. 

Penilaian  terhadap  hasil  belajar  
peserta  didik  dilakukan  secara  terus  
menerus,  baik selama  proses  belajar  
mengajar,  pada  akhir  semester,  
maupun  pada  akhir  jenjang. Data  
hasil  penilaian  dapat  digunakan  
untuk  berbagai  kepentingan,  seperti  
program perbaikan  pembelajaran,  
penetapan  kenaikan  kelas,  penetapan  
kelulusan,  seleksi  ke jenjang 
berikutnya, dan pengambilan 
kebijakan lainnya menurut Ahmad 
Amrizal (2013:3). 

Menurut Ahkmad Harum 
(2013:5), rapor merupakan dokumen 
yang menjadi penghubung 
komunikasi baik antara sekolah 
dengan orangtua, peserta didik, 
maupun dengan pihak lain yang ingin 
mengetahui tentang hasil belajar anak 
pada kurun waktu tertentu. Karena 
itu, rapor harus komunikatif, 
informatif, dan  komprehensif 
(menyeluruh) memberikan gambaran 
tentang hasil belajar peserta didik. 

Jika pada kurikulum KTSP, nilai 
rapor siswa hanya berdasarkan angka 
dan hanya menyentuh ranah kognitif 
saja. Maka pada kurikulum 2013, 
pengisian nilai rapor berupa deskripsi 
yang harus menyentuh ranah kognitif, 
afektif, dan juga psikomotorik.  

Menurut Ahkmad Harum 
(2013:7), rapor deskriptif memberikan 
penjelasan tingkat kemampuan dan 
perkembangan belajar siswa dengan 
lebih rinci dalam bentuk penjelasan. 
Keistimewaan rapor ini adalah 
penilaian yang mencakup setiap 
indikator bidang studi, aspek penilaian 
yang menggambarkan proses belajar 
siswa: penilaian pencapaian 
kompetensi (achievement) dan usaha 
(effort), dan dilengkapi dengan 
komentar yang memberikan informasi 
lebih mengenai perkembangan siswa. 
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Tentunya hal ini akan 
menyulitkan para guru dalam 
melakukan pengisian nilai rapor. 
Bayangkan saja, jika dalam satu kelas 
rata-rata siswa berjumlah 30 orang, 
maka dengan tuntutan pengisian nilai 
rapor pada kurikulum 2013 yang 
berupa deskripsi akan membutuhkan 
waktu yang lama dalam 
menyelesaikan rapor tersebut. 

Memperhatikan kondisi diatas, 
untuk memudahkan para guru dalam 
mengisi nilai rapor, diperlukan inovasi 
dalam pengaplikasian nilai yang 
berupa deskripsi yang dituangkan ke 
dalam rapor, salah satunya melalui 
program  Microsoft Excel. 

Microsoft Excel merupakan 
aplikasi untuk mengolah data secara 
otomatis yang dapat berupa 
perhitungan dasar, rumus, pemakaian 
fungsi-fungsi, pengolahan data dan 
tabel, pembuatan grafik dan 
menajemen data. Microsoft Excel dapat 
juga digunakan untuk menyelesaikan 
berbagai keperluan administrasi, dari 
yang sederhana sampai dengan yang 
rumit demikian menurut Ari 
Kuswanto (2013:14). 

Penelitian ini akan merancang 
dan membuat aplikasi pengisian rapor 
kelas satu SD sesuai kurikulum 2013 
dengan menerapkan formula fungsi 
yang terdapat pada aplikasi Microsoft 
Excel. Penerapan hasil penelitian ini 
nantinya akan dikhususkan untuk 
para guru SD terutama kelas satu. 

Rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah bagaimanakah 
merancang dan membuat aplikasi 
pengisian rapor kelas satu SD sesuai 
kurikulum 2013 dengan menerapkan 
formula fungsi yang terdapat pada 
aplikasi Microsoft Excel? 

Tujuan penelitian ini adalah 
untuk merancang dan membuat 

aplikasi pengisian rapor kelas satu SD 
sesuai kurikulum 2013 dengan 
menerapkan formula fungsi yang 
terdapat pada aplikasi Microsoft Excel. 

Manfaat penelitian ini adalah 
sebagai berikut. 
1. Membantu dan memudahkan para 

guru kelas satu SD dalam 
pengisian nilai rapor. 

2. Memberi pengetahuan kepada 
mahasiswa STKIP 
Muhammadiyah Bangka Belitung 
dalam memanfaatkan Teknologi 
Informasi dan Komunikasi untuk 
pengembangan perangkat 
pembelajaran. 

Mengembangkan keilmuan dan 
menghasilkan produk/karya ilmiah 
untuk STKIP Muhammadiyah Bangka 
Belitung. 

Produk yang diharapkan dari 
penelitian ini adalah berupa perangkat 
lunak yang mampu membantu guru 
SD kelas 1 dalam hal mengisi dan 
mengolah nilai raport yang sesuai 
dengan format kurikulum 2013. 
Perangkat lunak ini dihasilkan sebagai 
pengembangan dari software Microsoft 
Excel. Keutamaan dari produk ini 
terletak pada otomatisasi dalam 
mengkonversi nilai yang dimasukkan 
guru menjadi sebuah deskripsi yang 
mencerminkan kompetensi siswa.  

Aplikasi yang dihasilkan ini 
akan menyediakan beberapa user 
interface yang anata lain berfungsi 
sebagai database yang berisi bank 
deskripsi dari kompetensi inti dengan 
indikator-indikatornya. User interface 
yang lain berfungsi sebagai tempat 
input dan output data. Pada proses 
input data akan terjadi otomatisasi 
dalam hal merelasikan data nilai yang 
dimasukkan dengan database yang 
berisi deskripsi kualitatif dari nilai 
yang dimasukkan.  
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Pentingnya pengembangan 
produk ini adalah agar dihasilkan 
sebuah produk yang mampu 
memproses pengolahan nilai raport 
secara cepat. Perubahan format raport 
sebagaimana kurikulum 2013 yang 
menekankan pada deskripsi 
kompetensi dari setiap peserta didik 
secara kualitatif harus diikuti dengan 
rekayasa bidang Information Technology 
(IT). Pengembangan produk pada 
penelitian ini merupakan rakayasa 
bidang IT untuk kepentingan evaluasi 
sebagai tahapan dalam proses 
pembelajaran. 

Pemanfaatan IT dalam proses 
pembelajaran menjadi sangat penting 
mengingat tuntutan kompetensi yang 
semakin tinggi terhadap peserta didik. 
Adanya produk pembelajaran berbasis 
IT membuat proses manual yang 
cenderung lambat, kurang akurat dan 
sering terjadi redudansi dalam hal 
proses dapat dihindari. Kecepatan, 
keakuratan dan otomatisasi data pada 
produk yang dihasilkan dalam 
peneilian ini menjadi kunci pentingnya 
pengembangan dilakukan. 

Karakterisitk produk yang 
dihasilkan dalam penelitian ini 
mengkonversi secara otomatis data 
nilai yang dimasukkan guru menjadi 
sebuah deskripsi yang menjelaskan 
kompetensi siswa sesuai dengan 
tingkatannya untuk kemudian di cetak 
dalam raport. Hal ini dikembangkan 
dengan asumsi bahwa setiap siswa 
mempunyai penjelasan kompetensi 
yang berbeda untuk setiap nilai yang 
diraihnya meskipun jumlah nilainya 
sama.  

Asumsi lain adalah bahwa setiap 
guru kelas 1 paling tidak harus 
memberi nilai kepada 30 siswa untuk 
satu kelompok belajar. Jika dalam 
raport nilai yang harus di jabarkan 

terdiri atas 5 kompetensi dengan 
deskripsi yang berbeda-beda tiap 
siswa maka waktu yang diperlukan 
akan sangat lama dalam mengisi 
raport secara manual. Sehingga 
bantuan perangkat lunak yang 
direkayasa untuk keperluan itu sangat 
bermanfaat. 

Selain fungsinya yang begitu 
besar dalam membantu guru untuk 
proses pengolahan nilai raport, 
pengembangan produk ini juga 
mempunyai keterbatasan, antara lain :  
a. Peneliti hanya membahas untuk 

pengolahan nilai raport untuk 
kelas 1 SD yang komponen 
kompetensinya masih sedikit. 

b. Untuk penambahan deskripsi yang 
lebih banyak bagi kelas yang lebih 
tinggi produk ini masih perlu di 
kembangkan lebih lanjut. 

c. Tingkat user friendly dari produk 
belum bisa optimal, karena untuk 
memahami cara kerja produk 
pengembangan ini user harus 
mampu mengoperasikan dan 
memahami   Microsoft Excel 
sehingga perlu semacam pelatihan 
penggunaannya.  

Peneliti hanya mengoptimalkan 
fungsi-fungsi yang ada pada Microsoft 
Excel sehingga ada batasan dalam hal 
proses otomatisasi antar user interface. 

Teori yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah media 
pembelajaran, evaluasi pembelajaran, 
teknologi pembelajaran, 
Pengembangan aplikasi sistem 
Informasi, Kurikulum 2013 dan 
Microsoft Excel. 

Kata media berasal dari bahasa 
Latin dan merupakan bentuk jamak 
dari kata medium yang secara harfiah 
berarti ‘perantara atau pengantar’. 
Media adalah perantara atau 
pengantar pesan dari pengirim ke 
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penerima pesan (Arsyad, 1997:45). 
Asosiasi Teknologi dan komunikasi 
Pendidikan (Assosiation of Education 
and Communication Technology/AECT) 
di Amerika memberikan batasan 
media sebagai segala bentuk dan 
saluran yang digunakan orang untuk 
menyalurkan pesan atau informasi.  

Bisa diartikan bahwa media 
pembelajaran adalah segala sesuatu 
yang digunakan pendidik untuk 
menyampaikan informasi yang berupa 
ilmu atau pelajaran kepada peserta 
didiknya. 

Pada hakikatnya evaluasi 
adalah sebuah proses. Oleh karena itu 
pelaksanaan evaluasi pembelajaran 
meliputi beberapa tahap. Secara umum 
tahapan evaluasi pembelajaran terdiri 
atas 4 tahap, yaitu (1) tahap persiapan, 
(2) tahap pelaksanaan, (3) tahap 
pengolahan hasil, dan (4) tahap tindak 
lanjut.  

Menurut Bahrul Hayat (2003:18) 
Penilaian otentik adalah proses 
pengumpulan informasi oleh guru  
tentang  pengembangan  dan  
pencapaian  pembelajaran  yang 
dilakukan  siswa  melalui  berbagai  
teknik  yang  mampu 
mengungkapkan, membuktikan,  atau 
menunjukkan  secara  tepat bahwa  
tujuan  pembelajaran  telah  benar-
benar  dikuasai  dan dicapai. Prinsip-
prinsip  yang  harus diterapkan dalam 
penilaian otentik adalah yaitu: 
a. Proses penilaian merupakan bagian  

yang  tak  terpisahkan dari proses 
pembelajaran;  

b. Penilaian  harus  mencerminkan  
masalah  dunia  nyata,  bukan 
masalah dunia sekolah;  

c. Penilaian  harus menggunakan  
berbagai  ukuran, metode,  dan 
kriteria  yang  sesuai  dengan  

karakteristik  dan  esensi 
pengalaman belajar;  

d. Penilaian harus bersifat holistik  
yang mencakup  semua aspek dari 
tujuan pembelajaran (kognitif, 
afektif, psikomotor).  

Yusufhadi Miarso (2011:71-73) 
memberikan beberapa definisi terkait 
teknologi pembelajaran diantaranya 
berikut. 
a. Teknologi pembelajaran adalah 

penerapan secara sistematik strategi 
dan teknik yang diambil dari 
konsep ilmu perilaku dan ilmu yang 
bersifat fisik, serta pengetahuan lain 
untuk keperluan pemecahan 
masalah pembelajaran. 

b. Teknologi pembelajaran adalah 
pengembangan, penerapan dan 
penilaian sistem-sistem, teknik dan 
alat bantu untuk memperbaiki dan 
meningkatkan proses belajar 
manusia. 

c. Teknologi pembelajaran adalah 
pemikiran yang sistematis tentang 
pendidikan, penerapan, metode 
problem solving dalam pendidikan, 
yang dapat dilakukan dengan alat-
alat komunikasi modern, juga tanpa 
alat-alat itu. 

d. Teknologi pembelajaran adalah 
suatu cara atau suatu metode yang 
digunakan oleh seorang pendidik 
dalam mengarahkan peserta didik 
untuk mencapai tujuan pendidikan 
baik menggunakan alat media atau 
disebut hardware maupun yang lebih 
penting dari itu yaitu software, 
sehingga dalam mendidik peserta 
didik mereka dapat menerima 
materi yang diberikan oleh 
pendidik dengan rasa senang bukan 
terpaksa. 

e. Teknologi pembelajaran adalah 
suatu komunikasi yang sangat pesat 
yang dimanfaatkan dalam 
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pendidikan, adapun dalam 
berkomunikasi yang diutamakan 
adalah media komunikasi yang 
berupa alat-alat teknologi atau 
disebut hardware. 

Berdasarkan definisi diatas 
teknologi pembelajaran ada dua 
bagian yaitu : 
a. Peralatan Pelajar elektronik 

(Komputer, multimedia, Internet, 
telekomunikasi) 

b. Pembelajaran yang didesain, 
metode dan strateginya diperlukan 
untuk membuat peralatan 
elektronik yang efektif. Pelajaran 
elektronik ini mengubah cara 
mengkomunikasikan belajar. 

Teknologi komputer adalah 
sebuah penemuan yang 
memungkinkan menghadirkan 
beberapa atau semua bentuk stimulus 
di atas sehingga pembelajaran bahasa 
asing akan lebih optimal. Namun 
demikian masalah yang timbul tidak 
semudah yang dibayangkan. Pengajar 
adalah orang yang mempunyai 
kemampuan untuk merealisasikan 
kelima bentuk stimulus tersebut dalam 
bentuk pembelajaran. Namun 
kebanyakan pengajar tidak 
mempunyai kemampuan untuk 
menghadirkan kelima stimulus itu 
dengan program komputer sedangkan 
pemrogram komputer tidak 
menguasai pembelajaran bahasa. 

Jalan keluarnya adalah 
merealisasikan stimulus-stimulus itu 
dalam program komputer dengan 
menggunakan piranti lunak yang 
mudah dipelajari sehingga dengan 
demikian para pengajar akan dengan 
mudah merealisasikan ide-ide 
pengajarannya. 

Undang-undang Nomor 20 
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional  menyebutkan  bahwa  

kurikulum  adalah  seperangkat 
rencana dan pengaturan mengenai 
tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta  
cara  yang  digunakan  sebagai  
pedoman  penyelenggaraan kegiatan 
pembelajaran untuk mencapai tujuan 
pendidikan tertentu.  

Berdasarkan pengertian 
tersebut, ada dua dimensi kurikulum, 
yang pertama adalah rencana dan 
pengaturan mengenai tujuan, isi, dan 
bahan  pelajaran,  sedangkan  yang  
kedua  adalah  cara  yang digunakan 
untuk kegiatan pembelajaran. 
Kurikulum 2013 yang diberlakukan 
mulai tahun ajaran 2013/2014 
memenuhi kedua dimensi tersebut. 
Dalam rangka pelaksanaan 
Kurikulum 2013, pemerintah melalui 
Kemendikbud telah menerbitkan 
peraturan tentang implementasi 
Kurikulum 2013.  
 Microsoft Excel adalah salah satu 
program aplikasi spreadsheet canggih 
yang paling populer dan paling 
banyak digunakan untuk membantu 
terutama untuk proses menghitung, 
memproyeksikan, menganalisa dan 
mem-presentasikan data. 
Kesederhanaan dan otomatisasi yang 
ditawarkan program ini telah 
menjadikannya bagian yang vital dari 
aktivitas bisnis sehari-hari, baik dalam 
kantor yang kecil maupun perusahaan 
multinasional sekalipun. 
 
B. Metode Penelitian  

Borg and Gall  (1983:23) 
mendefinisikan penelitian 
pengembangan adalah proses yang 
digunakan untuk mengembangkan 
dan memvalidasi produk pendidikan. 
Langkah-langkah dari proses ini 
biasanya disebut sebagai siklus R & D, 
yang terdiri dari mempelajari temuan 
penelitian yang berkaitan dengan 
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produk yang akan dikembangkan, 
mengembangkan produk berdasarkan 
temuan ini, bidang pengujian dalam 
pengaturan di mana ia akan 
digunakan akhirnya, dan merevisinya 
untuk memperbaiki kekurangan yang 
ditemukan dalam tahap mengajukan 
pengujian. 

Penelitian ini merupakan 
penelitian pengembangan. Menurut 
Gay penelitian pengembangan adalah 
suatu usaha untuk mengembangkan 
suatu produk yang efektif untuk 
digunakan sekolah, dan bukan untuk 
menguji teori. Menurut Navel 
(2012:12) tujuan penelitian 
pengembangan sebagai berikut. 
1. Pengembangan pada bagian 

kurikulum. 
Tujuannya adalah 
menginformasikan proses 
pengambilan keputusan sepanjang 
pengembangan suatu 
produk/program untuk 
meningkatkan suatu 
program/produk menjadi 
berkembang dan kemampuan 
pengembang untuk menciptakan 
berbagai hal dari jenis ini pada 
situasi ke depan. 

2. Teknologi dan media. 
Tujuannya adalah untuk 
menigkatkan proses rancangan 
instruksional, pengembangan, dan 
evaluasi yang didasarkan pada 
situasi pemecahan masalah 
spesifik yang lain atau prosedur 
pemeriksaan yang digeneralisasi. 

3. Pelajaran dan instruksi.  
Tujuannya adalah untuk 
pengembangan dalam 
perancangan lingkungan 
pembelajaran, perumusan 
kurikulum, dan penaksiran 
keberhasilan dari pengamatan dan 
pembelajaran, serta secara 

serempak mengusahakan untuk 
berperan untuk pemahaman 
fundamental ilmiah. 

4. Pendidikan guru didaktis. 
Tujuannya adalah untuk 
memberikan kontribusi 
pembelajaran profesional para 
guru dan atau menyempurnakan 
perubahan dalam suatu 
pengaturan spesifik bidang 
pendidikan. Pada bagian didaktis, 
tujuannya untuk menjadikan 
penelitian pengembangan sebagai 
suatu hal interaktif, proses yang 
melingkar pada penelitian dan 
pengembangan dimana gagasan 
teoritis dari perancang memberi 
pengembangan produk yang diuji 
di dalam kelas yang ditentukan, 
mendorong secepatnya ke arah 
teoritis dan empiris dengan 
menemukan produk, proses 
pembelajaran dari pengembang 
dan teori instruksional. 

Penelitian dan pengembangan 
(research and development) menurut 
Mulyatiningsih bertujuan untuk 
menghasilkan produk baru melalui 
proses pengembangan. Produk 
penelitian pengembangan dalam 
bidang pendidikan dapat berupa 
model, media, peralatan, buku, modul, 
alat evaluasi dan perangkat 
pembelajaran, kurikulum, kebijakan 
sekolah,dan lain-lain. 

Metode yang digunakan dalam 
penelitian pengembangan ini adalah 
metode penelitian deskriptif, yang 
digunakan dalam penelitian awal 
untuk menghimpun data tentang 
kondisi yang ada.  

Metode penelitian deskriptif 
mencakup: 
1. kondisi produk-produk yang 

sudah ada sebagai bahan 
perbandingan atau bahan dasar 
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(embrio) untuk produk yang akan 
dikembangkan,  

2. kondisi pihak pengguna, seperti 
sekolah, guru, kepala sekolah, 
siswa, serta pengguna lainnya, 
kondisi faktor-faktor pendukung 
dan penghambat pengembangan 
dan penggunaan dari produk yang 
akan dihasilkan,       mencakup       
unsur      manusia,     sarana-
prasarana,    biaya, pengelolaan, 
dan lingkungan. 

Prosedur pengembangan yang 
dilakukan untuk mendapatkan 
aplikasi pengolahan nilai raport untuk 
kelas 1 SD ini dibagi dalam lima tahap 
yaitu;  
1. tahap penentuan materi deskripsi 

kompetensi yang dikembangkan;  
2. tahap perancangan user interface;  
3. tahap pengembangan produk 

aplikasi pengolahan nilai raport;  
4. tahap validasi, revisi, dan uji coba;  
5. revisi produk lengkap aplikasi 

pengolahan nilai raport kurikulum 
2013 untuk SD kelas 1 
menggunakan Microsoft Excel. 

Prosedur pengembangan pada 
produk aplikasi pengolahan nilai 
raport kurikulum 2013 untuk SD kelas 
1 menggunakan Microsoft Excel dapat 
digambarkan sebagai berikut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Prosedur Pengembangan 
Produk 

Perencanaan sistem aplikasi ini 
meliput : 
1. Pendefinisian Masalah  

Setelah mempelajari dan 
melakukan penelitian pada beberapa 
sekolah dasar di Pangkalpinang 
antara lain SD Muhammadiyah dan 
SO Negeri 10, dapat terdefmisikan 
masalah yang terjadi  pada sistem 
pengolahan data nilai rapor siswa 
kelas 1, yaitu : 
a. Pengolahan data nilai siswa 

pada saat ini masih secara 
manual, yaitu masih ditulis dalam 
buku da:ftar nilai 

b. Dengan  pendataan  yang  
kurang   baik  sehingga  
menyebabkan lambatnya untuk 
mengetahui informasi nilai 

c. Lambatnya  dalam  pembuatan  
laporan  nilai  s1swa akhir  tahun 
(rapor) kepada kepala sekolah 

2. Alternatif Pemecahan Masalah 
Setelah melakukan analisa 

terhadap masalah yang ada terkait 
pengolahan data nilai rapor siswa, 
maka ada beberapa altematif 
pemecahan masalah yaitu dengan 
adanya sebuah database pengolahan 
data akademik khususnya data nilai 
siswa dapat dilakukan lebih cepat 
dan efisien dalam menyajikan 
laporan nilai siswa (rapor). 
3. Analisis Sistem yang Berjalan 

Sistem yan.g berjalan terkait 
pen.golahan nilai rapor siswa kelas 1 
SD yang menggunakan kurikulum 
2013 pada sekolah-sekolah saat ini 
adalah sebagai berikut: 
a. Data siswa diberikan kepada 

bagian tata usaha, oleh tata usaha 
data siswa tersebut dicatat dan 
dibuat arsip dan dari arsip dibuat 
laporan data siswa untuk kepala 
sekolah. 
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b. Dari arsip data siswa dibuat 
data kelas, kemudian dari arsip 
data kelas dibuat untuk 
pembuatanjadwal belajar. 

c. Data guru diberikan kepada 
bagian tata usaha, oleh tata usaha 
data guru tersebut dicatat dan 
dibuat arsip, kemudian dari 
arsip data guru dibuat untuk  
sebuah laporan data guru untuk 
kepala sekolah. Dari arsip data 
guru dibuat untuk pembagian 
tugas mengajar guru kelas dan 
untuk pembuatan jadwal mata 
pelajaran. 

d. Guru kelas melakukan penilaian 
dan mencatat data nilai, data nilai 
yang sudah dicatat lalu 
dipindahkan kedalam buku 
rapor, setelahitu  buku  rapor  
diberikan  kepada  kepala  sekolah  
untuk ditandatangan, kemudian 
rapor yang telah ditanda tangan 
oleh kepala   sekolah   diberikan   
kembali   kepada   guru  kelas   
untuk diberikan kepada siswa 
melalui orang tua/wali. 
 

4. Analisis Sistem yang Diusulkan 
Pada alur proses yang 

diusulkan untuk: dibuat sebuah 
basis data nilai khususnya untuk 
membantu proses pengolahan data 
nilai rapor. Alur sistem yang yaitu: 
a. Data siswa diberikan kepada 

bagian tata usaha, oleh tata 
usaha data siswa tersebut  
diberikan  kepada  guru  kelas 1 
untuk: diinput  pada aplikasi 
pengolahan nilai rapor. 

b. Data guru diberikan kepada 
bagian tata usaha, oleh tata 
usaha data guru tersebut 
diberikan kepada guru kelas 1 
untuk diinput pada aplikasi 
pengolahan nilai rapor. 

c. Guru  kelas  1 mengolah  nilai  
melalui  aplikasi  rapor dengan  
cara menginput data nilai harian 
siswa. Selanjutnya aplikasi rapor 
secara otomatis akan mengolah 
nilai menjadi nilai akhir.  
Kemudian rapor dicetak oleh 
guru kelas dari aplikasi rapor 
untuk: diserahkan kepada kepala  
sekolah  guna  ditandatangan.  
Rapor  yang  ditanda  tangan 
oleh  kepala  sekolah  diberikan  
kembali  kepada  guru  kelas  
untuk diberikan kepada siswa 
melalui orang tua/wali. 

Rancangan system aplikasi 
yang akan diterapkan oleh guru kelas 
dalam menangani pengolahaan data 
nilai rapor siswa, adapun rancangan 
sistemnya dapat dilihat sebagai 
berikut : 
1. Perancangan  basis   data   

bertujuan   untuk   menyimpan   
data   dan mengelola data, 
sehingga dapat memberikan 
kemudahan terhadap pengolahan 
data nilai rapor. 

2. Tujuan  perancangan  basis   data   
ini   dijabarkan  dalam   beberapa 
kebutuhan akan informasi yang 
ada. Kebutuhan akan proses basis 
data antara lain untuk mengelola 
(memasukkan, memperbarui, dan 
menghapus) data-data. Selain itu 
dapat dilakukan pencarian data 
dan pembuatan laporan yang 
diperlukan dengan kegiatan 
akademik. 

3. System Definition merupakan alur 
dari sistem yang mencakup data 
data khususnya data nilai siswa 
kelas 1 SD dimana definisi sistem 
tersebut yang saling berkaitan. 

4. Analisis  dan  Pengumpulan 
Kebutuhan (Requirement Collection 
and analysis), Pada tahapan ini 
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langkah awal yang diperlukan 
untuk mengumpulkan data-data 
yang dibutuhkan dalam proses 
pembuatan basis data  nilai 
adalah aengan  melakukan 
analisis terhadap  sistem yang 
sedang betjalan 

5. Perancangan database (Design 
database) Menurut (lndrajani, 2011) 
terdapat 3 tahapan dalam 
perancangan basis data, yaitu: 
a. Perancangan  Database   

Konseptual  (Conseptual Database 
Design) 

b. Perancangan Database Logikal 
(Logical Databases Design) 

c. Perancangan Database Fisikal 
(Physical Database Design) 
 

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Berdasarkan rancangan dan 

tahapan-tahapan pembuatan aplikasi 
yang telah dilakukan, pada bab ini 
diuraikan kebutuhan terhadap 
implementasi aplikasi rapor yang 
sudah dibuat mel iputi perangkat 
keras, perangkat lunak, dan 
perangkat  pikir serta pembahasan 
hasil program aplikasi yang telah 
dibuat. 

Perangkat keras yang diperlukan 
untuk menerapkan aplikasi rapor ini 
dengan spesifikasi minimal yaitu CPU, 
monitor RAM 512MB, harddisk, 
keyboard dan mouse serta printer. 
Perangkat lunak (software) yang 
diperlukan adalah sistem operasi 
Windows dan sudah ter-instal 
Microsoft Excel. Untuk memudahkan 
pengoperas1an apliaksi rapor  ini, 
diperlukan perangkat pikir 
(brainware) yang memiliki 
kemampuan sebagai berikut : 
1. Sehat jasmani dan rohani 
2. Memiliki pengetahuan tentang 

komputer 

3. Bisa mengoperasikan komputer 
dengan baik 

4. Memahami penggunaan Microsoft 
Excel 

Program aplikasi yang 
dihasilkan terdiri atas beberapa 
tampilan yaitu : 

 
a) Tampilan Form Menu Utama 

Tampilan awal aplikasi rapor 
adalah menu utama yang terdapat 
menu pilihan yang terdiri dari 
identitas sekolah dan guru kelas, data 
siswa, identitas siswa, kompetensi 
inti, absen, ekskul, sikap spiritual 
dan sikap sosial, rapor, deskripsi, 
ledger dan rangking sebagaimana 
gambar dibawah ini : 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. 
Tampilan Menu Aplikasi Rapor 

b) Tampilan Submenu Identitas 
Sekolah & Guru Kelas 

Tampilan Submenu identitas 
sekolah dan guru kelas berisi data-
data yang harus diinput terkait guru 
dan kompetensi inti yang akan 
dinilai sebagaimana gambar berikut : 
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Gambar 3. 

Tampilan Submenu Identitas Sekolah 
dan Guru Kelas 

c) Tampilan Submenu Data Siswa 
Tampilan submenu data siswa 

berisi data-data siswa yang harus 
diinput sesuai data yang akan 
ditampilkan pada rapor, 
sebagaimana gambar dibawah ini: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4. 
Tampilan Submenu Data Siswa 

d) Tampilan  Submenu  Identitas Siswa 
Tampilan submenu identitas 

siswa adalah tampilan yang otomatis 

terisi berdasarkan data-data yang 
telah diinput pada submenu data 
stswa, sebagaimana gambar berikut: 

 

 
Gambar 5. 

Tampilan Submenu 
ldentitas Siswa 

 
e) Tampilan  Submenu  Kompetensi 

Inti 
Tampilan submenu kompetensi 

inti berisi nilai dan deskripsi yang 
narus diisi terkait kompetensi 
masing-masing siswa, sebagaimana 
gambar berikut: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6. 
Tampilan Submenu 

Kompetensi Inti 
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f) Tampilan Submenu Absen 
Tampilan  submenu  absen  

merupakan  hasil  rekap  kehadiran  
seluruh siswa selama 1 (satu) 
semester, sebagaimana gambar 
berikut: 

Gambar 7. 
Tampilan Submenu Absen 

g) Tampilan Submenu Ekskul 
Tampilan submenu ekskul  berisi 

deskripsi nilai yang harus diisi terkait 
kegiatan ekstrakurikuler  yang 
dilakukan masing-masing siswa, 
sebagaimana gambar berikut: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 8. 
Tampilan Submenu Ekskul 

h) Tampilan Submenu Sikap Spiritual  
dan Sosial 

Tampilan submenu sikap 
spiritual dan sosial deskripsi 
kemampuan terkait aspek spiritual 
dan sosial yang harus diisi untuk 
setiap s1swa, sebagaimana gambar 
berikut: 

 
Gambar 9. 

Tampilan Submenu Sikap Spiritual dan 
Sosial 

i) Tampilan Submenu Rapor 
Tampilan submenu rapor berisi 

data rapor masing-masing siswa, yang 
dapat dicetak dan dibagikan kepada 
orang tua siswa sebagaimana 
gambar berikut:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gambar 10. 
Tampilan Submenu Rapor 
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D.  Simpulan 
Berdasarkan basil dan 

pembahasan yang telah dijabarkan, 
dapat disimpulkan beberapa hal 
terkait penelitian ini yaitu : 
a. Fungsi Microsoft Excel dapat 

digunakan untuk membuat 
sebuah aplikasi yang 
memungkinkan pengolahan nilai 
untuk rapor sesuai kebutuhan 
kurikulum 2013 

b. Hasil ujicoba terhadapa produk 
menunjukkan bahwa apliaksi 
yang dibuat dapat embantu dan 
memudahkan para guru kelas 
satu SD dalam pengisian nilai 
rapor. 

c. Proses  pengisian  rapor  dan  
distribusinya  dapat  
dilaksanakan  sesuai  dengan 
kalender sekolah yang telah 
ditetapkan karena guru kelas 
dapat lebih cepat memproses 
nilai rapor dengan bantuan 
aplikasi rapor yang dibuat. 

d. Produk perangkat lunak 
pendidikan semacam aplikasi 
rapor ini sangat membantu para 
guru dalam menjalan tugas 
administrasinya. 

e. Pengembangan selanjutnya perlu 
dilakukan  untuk menghasilkan 
produk-produk perangkat lunak 
bidang pendidikan lainnya 
dalam rangka mempermudah 
pencapaian tujuan pembelajaran. 

f. Proses pengolahan data nilai 
dengan menggunakan aplikasi 
ini akan lebih akurat ditinjau dari 
pengolahanya sehingga kinerja 
guru kelas dapat lebih 
ditingkatkan. 

g. Tempat penyimpanan data nilai 
rapor siswa/i yang lebih praktis 
dan memiliki kapasitas yang 
besar. 

Berdasarkan uraian 
kesimpulan diatas Sebaiknya guru 
kelas 1 SD dapat menerapkan dan 
memanfaatkan aplikasi rapor ini 
dalam pengolahan nilai rapor 
murid-muridnya agar menghasilkan 
iniformasi yang lebih baik.  

Penerapan program aplikasi ini 
di harapkan merupakan salah satu 
altematif terbaik dalam proses 
pengisian rapor siswa. Sebaiknya 
sekolah dapat memberikan pelatihan 
kepada para guru kelas 1 SD dalam 
mengoperasikan Microsoft Excel 
khususnya berkenaan dengan progran 
aplikasi ini, guna mengoptimalkan 
pemakaian program aplikasi tersebut. 
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Abstrak 
 

Local potential as valuable and useful asset for local government gives a big 
contribution to education world. Generally, the primary teacher in Pangkalpinang have 
not utilized local potential as learning source. They only taught English as local 
contents in their curriculum. Local contentsthat is taught to the students should 
answered the local need which gives big contribution to their region.  

This is a qualitative research. This research took sample some schools in 
Pangkalpinang to identifying local contents that is suitable to be implemented in 
curriculum 2013. The respondents were teachers and headmaster by distributing 
questioners and interview to some experts. 

The result of the research showed that there are seven local contents identified in 
Pangkalpinang. There are traditional musical instrument, historical of Pangkalpinang, 
traditional games, and tourism in Pangkalpinang. 

 
Keywords: Local Potential, Local Contents, Curriculum 2013 
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Abstrak 
 

Potensi lokal merupakan aset yang sangat berharga bagi suatu daerah dan 
bermanfaat bagi dunia pendidikan. Pada umumnya guru-guru Sekolah Dasar di kota 
Pangkalpinang belum memanfaatkan potensi-potensi lokal untuk dijadikan sebagai 
sumber belajar. Rata-rata guru sekolah dasar mengajarkan Bahasa Inggris untuk 
muatan lokalnya. Muatan lokal yang sebaiknya diajarkan kepada siswa haruslah 
melihat kebutuhan daerah yang akan memberikan kontribusi yang banyak pada daerah 
yang menjadi domisilinya.  

Penelitian kualitatif dengan mengambil sampel beberapa sekolah yang ada di 
Pangkalpinang ini bertujuan mengidentifikasi mata pelajaran muatan lokal yang efektif 
utuk digunakan di Sekolah Dasar terutama bagi sekolah yang sudah menggunakan 
kurikulum 2013. Identifikasi terhadap responden tenaga pendidik di Sekolah Dasar 
dengan menggunakan angket untuk guru dan kepala sekolah, serta wawancara pada 
pakar pendidikan dan budaya di Pangkalpinang.  

Hasil penelitian dengan melibatkan 26 responden dari 4 sekolah yang berbeda 
dan seorang pengamat pendidikan dan budaya di Bangka Belitung menunjukkan tujuh 
muatan lokal yang teridentifikasi di Pangkalpinang, dimana empat muatan lokal yang 
dominan dan menjadi kebutuhan tenaga pendidik di Pangkalpinang antara lain: Alat 
Musik, Sejarah, Permainan Tradisional dan Pariwisata. 
   
Kata Kunci: Potensi Lokal, Muatan Lokal, Kurikulum 2013 
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A. Pendahuluan 
Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung memiliki beberapa potensi 
unggulan daerah yang menunjang 
pembangunan di Bangka Belitung. 
Potensi tersebut berupa potensi fisik 
dan non fisik, misalnya budaya, 
tempat-tempat wisata, produk-
produk makanan, alat musik dan 
tarian tradisional, kain tradisional, 
dan lain sebagainya. Potensi-potensi 
fisik dan non fisik itulah yang 
dinamakan dengan potensi lokal. 
Pihak yang paling memahami 
potensi lokal yang ada di suatu 
wilayah adalah masyarakat lokal. 
Masyarakat lokal adalah masyarakat 
asli atau pribumi yang tinggal atau 
menempati suatu wilayah. 
Dibutuhkan keterampilan dan 
pemahaman untuk mampu 
menemukan dan mengenali sumber 
daya alam (SDA) berupa potensi 
lokal untuk dapat dijadikan sebagai 
sumber belajar dalam mata pelajaran 
di sekolah. 

Beragamnya keunikan dan 
kebermanfaatan potensi lokal yang 
dimiliki Provinsi Bangka Belitung, 
khususnya di kota Pangkalpinang 
mendorong peneliti untuk 
mengembangkan potensi lokal yang 
sesuai dengan kebutuhan daerah di 
Sekolah Dasar untuk diteliti dan 
diungkap. Begitu juga di dunia 
pendidikan, bukan menjadi hal yang 
mustahil apabila potensi lokal 
tersebut dijadikan sebagai sumber 
belajar. Akan tetapi 
permasalahannya, saat ini tidak 
banyak masyarakat yang peduli akan 
hal tersebut. Potensi lokal “terkesan” 
dilupakan karena terlalu banyaknya 
infomasi dan budaya dari luar yang 
masuk tanpa adanya filter atau 
saringan. Masyarakat lebih cepat 

menerima budaya Barat yang kadang 
tidak sesuai dengan jati diri 
masyarakat Bangka Belitung, terlebih 
untuk masyarakat yang tinggal di 
wilayah kota Pangkalpinang. 

Untuk menanamkan kesadaran 
masyarakat dalam menggali potensi 
lokal yang terdapat di kota 
Pangkalpinang perlu dilakukan 
beberapa upaya. Salah satu upaya 
yang dapat dilakukan adalah dengan 
cara mengenalkan sejak dini 
terhadap potensi yang ada. Dengan 
hal tersebut masyarakat dapat lebih 
mengenal dan mencintai kekhasan 
yang dimiliki oleh daerah sendiri. 
Hal tersebut dapat diterapkan 
kepada siswa siswi disekolah. Materi 
mengenai kekhasan daerah sendiri 
dapat dikenalkan melalui mata 
pelajaran mulok di Sekolah Dasar.  

Pada umumnya guru-guru di 
kota Pangkalpinang yang mengajar 
di Sekolah Dasar belum 
memanfaatkan potensi-potensi lokal 
untuk dijadikan sebagai sumber 
belajar. Guru-guru masih berpatokan 
pada Surat Keputusan Mendikbud 
No.060/U/1993 Tanggal 25 Februari 
1993, Kebijakan Depdikbud RI 
No.0487/4/1992 Bab VII menetapkan 
muatan lokal Bahasa Inggris untuk 
menjadi mata pelajaran muatan 
lokal. Apabaila dikaitkan dengan 
tujuan muatan lokal secara umum 
hal ini kurang sesuai. Muatan lokal 
yang sebaiknya diajarkan kepada 
siswa haruslah melihat kebutuhan 
daerah yang akan memberikan 
kontribusi yang banyak pada daerah 
yang menjadi domisilinya. Menurut 
Efendi (2009: 77) tujuan muatan lokal 
untuk mempersiapkan peserta didik 
agar memiliki wawasan yang luas 
dan mantap tentang kondisi 
lingkungannya, keterampilan 
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fungsional, sikap dan nilai-nilai, 
bersedia melestarikan dan 
mengembangkan sumber daya alam 
serta meningkatkan kualitas sosial 
dan budaya daerah dan 
pembangunan nasional. 

Di dalam Kurikulum 2013 
siswa diharuskan untuk berperan 
aktif dalam pembelajaran atau 
“student centered”. Dengan 
menggunakan potensi lokal sebagai 
sumber belajar, siswa bisa diajak 
berperan secara langsung terjun ke 
lokasi sebenarnya, dan siswa juga 
akan lebih mudah untuk memahami 
materi karena sumber belajar yang 
digunakan dekat dengan kehidupan 
mereka sehari-hari. Dengan 
menggunakan muatan lokal yang 
sesuai dengan potensi daerah, maka 
siswa bisa memanfaatkan daerah 
untuk menjadi sumber belajarnya.  

 
B. Metode Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk 
mengidentifikasi mata pelajaran 
muatan lokal yang efektif untuk 
digunakan di sekolah dasar, 
terutama bagi sekolah yang sudah 
menggunakan kurikulum 2013. 
Sehubungan dengan hal tersebut, 
penelitian ini digolongkan ke dalam 
kategori penelitian deskriptif. 
Menurut Sukmadinata (2006:33) 
menyatakan bahwa metode 
penelitian deskriptif adalah sebuah 
metode yang berusaha 
mendeskripsikan, 
menginterpretasikan sesuatu, 
misalnya kondisi atau hubungan 
yang ada, pendapat yang 
berkembang, proses yang sedang 
berlangsung, akibat atau efek yang 
terjadi atau tentang kecenderungan 
yang sedang berlangsung. 

Subyek penelitian ini adalah 
guru dan kepala sekolah dasar di 
Pangkalpinang yang berjumlah 23 
orang. Pengambilan subyek guru 
dilakukan dengan teknik cluster 
yaitu dengan memperhatikan 
karakteristik sekolah dan wilayah 
Pangkalpinang. Pangkalpinang 
memiliki tujuh kecamatan. Setiap 
sekolah dipilih minimal 4 guru kelas 
untuk memperoleh data mengenai 
bentuk-bentuk sumber belajar 
muatan lokal yang diharapkan para 
guru.  

Dalam penelitian ini 
menggunakan langkah-langkah 
penyusunan modul yang 
dimodifikasi dari Sugiyono dan 
Direktorat Pendidikan Menengah 
Kejuruan (2004: 19) cara 
menentukan/memilih satu potensi 
yang ada di wilayah Pangkalpinang 
melalui identifikasi sebagai berikut: 
1. Mengidentifikasi adanya 

permasalahan yang signifikan 
untuk dipecahkan melalui metode 
deskriptif. 

2. Membatasi dan merumuskan 
permasalahan secara jelas. 

3. Menetukan tujuan dan manfaat 
penelitian. 

4. Relevansi potensi lokal dengan 
kurikulum 2013. 

5. Analisis relevansi dan kebutuhan 
daerah. 

6. Membuat laporan penelitian. 
Instrumen (Kuesioner untuk 

identifikasi potensi lokal yang 
diharapkan para guru), pada 
penelitian ini secara garis besar 
memuat hal hal seperti berikut ini: 
a) Pertanyaan yang berkaitan dengan 

kebutuhan bentuk-bentuk bahan 
muatan lokal yang diperlukan 
sebagai konsekuensi implementasi 
Kurikulum 2013.  
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b) Pertanyaan untuk mengungkap 
potensi lokal yang sudah dan 
belum dimanfaatkan dalam 
pembelajaran muatan lokal dalam 
implementasi Kurikulum 2013 
melalui wawancara kepada guru 
maupun instansi yang terkait. 

Cara pengumpulan data 
mengenai kedua jenis data tersebut 
seperti dibawah ini: 

1) Data mengenai kebutuhan 
sumber belajar muatan lokal 
dikumpulkan melalui analisis 
kurikulum 2013 dan melalui 
angket. Analisis kebutuhan 
dilakukan bersama antara 
peneliti dengan guru kelas 
diwilayah Pangkalpinang. 

2) Data melalui wawancara di 
analisis berdasarkan pertanyaan 
yang diberikan. 
Data yang telah dikumpulkan 

dalam penelitian ini dianalisis secara 
deskriptif kualitatif, sebagai berikut: 

1) Data mengenai sumber belajar 
yang diperlukan guru muatan 
lokal sebagai konsekuensi 
implementasi Kurikulum 2013 
di Pangkalpinang dianalisis 
secara kualitatif. 

2) Data mengenai potensi lokal 
yang telah dimanfaatkan dan 
yang belum dimanfaatkan 
dalam pembelajaran muatan 
lokal sebagai konskuensi 
implementasi Kurikulum 2013 
di Pangkalpinang dianalisis 
secara kualitatif. 

C. Hasil Penelitian dan 
Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian 
dengan menggunakan kousioner 
untuk mengetahui kebutuhan guru  
dari beberapa sekolah yang mewakili 
di Pangkal Pinang peneliti mendapat 
hasil sebagai berikut:  

Tabel 1. Kebutuhan Guru  dari 
Beberapa Sekolah yang 
Mewakili di Pangkal Pinang 

 

No Jenis muatan 
lokal Persentase 

1 Bahasa 
Daerah 4,34 % 

2 Adat Istiadat 13,04 % 
3 Alat Musik 21,74 % 

4 Permainan 
Tradisional 17,40 % 

5 Sejarah 21,74 % 
6 Pariwisata 17,40 % 

7 Keterampilan 
dan Kerajinan 4,34 % 

Jumlah 100,00 % 
 

Berdasarkan hasil responden 
pada tabel di atas peneliti dapat 
mengidentifikasi empat muatan lokal 
yang dominan dan menjadi 
kebutuhan tenaga pendidik di 
Pangkalpinang antara lain: Alat 
Musik, Sejarah, Permainan 
Tradisional dan Pariwisata. 
Kemudian dapat di buat topik 
bahasan dari masing-masing muatan 
lokal pada Tabel 1. Empat muatan 
lokal ini menjadi pilihan tenaga 
pendidik karena berkaitan dengan 
potensi lokal yang ada di 
Pangkalpinang dan jarang sekali 
diperkenalkan di Sekolah. Selama ini 
muatan lokal dengan bahasa Inggris 
tidak mencerminkan daerah 
Pangkalpinang. Guru-guru masih 
berpatokan pada Surat Keputusan 
Mendikbud No.060/U/1993 Tanggal 
25 Februari 1993, Kebijakan 
Depdikbud RI No.0487/4/1992 Bab 
VII menetapkan muatan lokal Bahasa 
Inggris untuk menjadi mata pelajaran 
muatan lokal. Apabaila dikaitkan 
dengan tujuan muatan lokal secara 
umum hal ini kurang sesuai. Muatan 
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lokal yang sebaiknya diajarkan 
kepada siswa haruslah melihat 
kebutuhan daerah yang akan 
memberikan kontribusi yang banyak 
pada daerah yang menjadi 
domisilinya. 

Menurut Efendi (2009: 77) 
tujuan muatan lokal untuk 
mempersiapkan peserta didik agar 
memiliki wawasan yang luas dan 
mantap tentang kondisi 
lingkungannya, keterampilan 
fungsional, sikap dan nilai-nilai, 
bersedia melestarikan dan 
mengembangkan sumber daya alam 
serta meningkatkan kualitas sosial 
dan budaya daerah dan 
pembangunan nasional. Selain itu Iim 
Wasliman (2007:209) 
mengungkapkan bahwa kurikulum 
muatan lokal adalah suatu program 
pendidikan yang isi dan media serta 
strategi penyampaiannya dikaitkan 
dengan lingkungan alam, lingkungan 
sosial, dan lingkungan budaya serta  
kebutuhan daerah. Selama ini 
muatan lokal yang ada di 
Pangkalpinang tidak disesuaikan 
dengan kebutuhan daerah.  

Berdasarkan hasil wawancara 
dengan Kepala Dinas Dispora 
Akhmad Elvian pada tanggal 12 
Desember 2014 peneliti dapat 
menyimpulkan dua muatan lokal 
yang menjadi rekomendasi di 
Pangkalpinang yaitu Sejarah dan 
Bahasa Daerah. Sejarah Bangka 
Belitung bisa digunakan baik di 
Bangka maupun di Belitung. 
Kelemahan anak-anak didik sekarang 
ini adalah kurang mengetahui sejarah 
Bangka Belitung, padahal sejarah 
sangat berkaitan dengan pendidikan 
karakter yang terdapat pada 
kurikulum 2013. Sedangkan Bahasa 
Daerah menjadi rekomendasi karena 

bisa mempelajari keanekaragaman 
bahasa yang ada di Bangka maupun 
di Belitung. Beberapa topik yang bisa 
di gunakan antara lain:  
1. Potensi Lokal Sejarah dengan 

topik:  
a. Awal terbentuknya Pangkal 

Pinang 
b. Pangkalpinang pada masa 

kekuasaan Belanda dan Inggris 
c. Pangkalpinang Ibukota 

Karisedenan Bangka 
d. Pangkalpinang setelah 

Proklamasi Kemerdekaan 
e. Setengah abad Kota 

Pangkalpinang sebagai daerah 
otonom 

2. Potensi lokal Permainan 
tradisional dengan topik;  
a. Permainan Suit 
b. Permainan Wang 
c. Permainan Tak Utit 
d. Permainan Cak Lingking 
e. Permainan Biji Saga 
f. Permainan Gup-gupSir 

3. Potensi lokal Alat Musik 
Tradisional dengan topik;  
a. Dambus 
b. Gendang 
c. Gong 
d. Kelinang 

4. Potensi lokal pariwisata dengan 
topik;  
a. BBG 
b. Kelenteng Sen Mu Miaw 
c. Masjid Jamik 
d. Taman Sari 
e. Tradisi nganggung 
f. Ceng Beng 

 
D. Kesimpulan dan Saran  

Kesimpulan 
1. Dari hasil identifikasi terhadap 

responden tenaga pendidik di 
Sekolah Dasar maka dapat 
diambil kesimpulan bahwa 
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terdapat tujuh muatan lokal 
yang teridentifikasi di 
Pangkalpinang, dimana empat 
muatan lokal yang dominan 
dan menjadi kebutuhan tenaga 
pendidik di Pangkalpinang 
antara lain: Alat Musik, Sejarah, 
Permainan Tradisional dan 
Pariwisata. 

2. Muatan lokal yang 
teridentifikasi dan berbasis 
potensi daerah bisa 
dikembangkan untuk 
kurikulum 2013 karena dapat 
mengembangkan karakter anak 
didik.  

3. Selama ini muatan lokal yang di 
gunakan di Pangkalpinang 
tidak berbasis potensi daerah.  

4. Hambatan yang dirasakan oleh 
beberapa guru selama ini 
karena belum maksimal dan 
kurangnya sarana prasarana 
penunjang kegiatan belajar 
mengajar untuk muatan local. 

 
Saran  

1. Untuk Pihak Sekolah; 
meningkatkan bidang keilmuan 
yang berhubungan dengan 
potensi lokal.   

2. Untuk Pemerintah; 
mengembangkan kompetensi 
yang disesuaikan dengan ciri 
khas dan potensi daerah, 
termasuk keunggulan daerah, 
yang materinya dapat 
dikelompokkan ke dalam mata 
pelajaran yang ada. Untuk Para 
Orang tua, diharapkan selalu 
berpartisipasi dalam 
pelaksanaan pendidikan, 
karena pendidikan merupakan 
tanggung jawab bersama antara 
keluarga, masyarakat dan 
pemerintah. Peningkatan 

partisipasi ini bisa dilakukan 
antara lain memberitahukan 
program-program yang akan 
dan sedang dilaksanakan di 
atau oleh masyarakat, kepada 
pihak sekolah untuk dipelajari 
dan disesuaikan dengan 
program/kurikulum sekolah. 

 
Daftar Pustaka 
Dakir. 2004. Perencanaan dan 

Pengembangan Kurikulum. 
Jakarta: Rhineka Cipta. 

Efendi, M. 2009. Kurikulum dan 
Pembelajaran: Pengantar ke Arah 
Pemahaman KBK, KTSP, dan SBi. 
Malang: Fakultas Ilmu 
Pendidikan.  

 
Faridi, A. 2008. Pengembangan Model 

Materi Ajar Muatan Lokal 
Bahasa Inggris di Sekolah Dasar 
Jawa Tengah yang Berwawasan 
Sosiokultural. Tesis Unes: Tidak 
diterbitkan. Introduction. New 
York & London : Longman. 

 
Idi, Abdullah. 2007. Pengembangan 

Kurikulum Teori & Praktik. 
Ar_Ruzz Media. 

 
Muhaimin. 2008. Pengembangan Model 

Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan (KTSP) di Sekolah 
dan Madrasah. Edisi I. Jakarta: 
PT Raja Grafindo Persada. 

 
Mulyasa. 2009. Implementasi Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan, 
Kemandirian guru dan Kepala 
Sekolah. Cet. ke-3. Jakarta: PT 
Bumi Aksara. 

 
Nasir, Muhammad. 2013. 

Pengembangan Kurikulum 
Muatan Lokal dalam Konteks 



 

64 
 

 

Pendidikan Islam di Madrasah. 
Hunafa: Jurnal Studia 
Islamika, Vol. 10, No. 1. 

Rusman. 2011. Manajemen Kurikulum. 
Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada. 

 
Shaleh, Abdul Rachman. 2014. 

Madrasah dan Pendidikan Anak 
Bangsa, Visi, Misi dan Aksi. 
Jakarta: PT Grafindo Persada. 

 
Sukmadinata, Nana. 1988. Prinsip Dan 

Landasan Pngembangan 
Kurikulum, Jakarta, Depdikbud: 
P2LPTK.   

 
              . 2008. Pengembangan 

Kurikulum Teori dan Praktik. 
Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya. 

 
Wasliman, Iim. 2007. Modul 

Problematika Pendidikan Dasar. 
Bandung: Pps Pendidikan 
Dasar UPI. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

65 
 

THE DIFFERENCE IN PERFORMANCE OF TEACHERS IN TERMS OF 
EXPERIENCE IN THE STUDY ON TEACHER: PRIMARY SCHOOL TEACHERS 

SE-KOTA PANGKALPINANG 
 

DINAR PRATAMA M.Pd dan SRI SUGIYARTI M.Pd 
Teacher MAN Insan Cendekia and Lecturer of Primary Education of STKIP MBB 

gea.hadi@gmail.com 
(Received: 15th May 2015, approved: 25th May 2015) 

 
Abstract 

 
Many factors that can be indicators of quality education on the realization of a nation, 

one of them is the performance of teachers. Many factors that affect performance, sutermeister 
according to one of them, is training and work experience. Should teachers who have been 
working long will increase the performance of , so also on the contrary. But this theory never 
right, although there are also some teachers still classified as minimal working for high 
performance show. At least for teaching teachers experience can become a material 
improvement in the process of learning . The experience of teachers and teacher performance 
will be mutually related to one another, especially for primary school teacher who is basically 
an agent of the beginning of the formation of character and the transformation of science 
students. 

This research result indicates that , the performance of teachers directly related to the 
length of their teaching. Sports data from the results show the difference in performance by 
teachers who have experience of teachers between teach with teachers who have ≤ 20 years 
teaching experience ≥  20 years. The performance of teachers with experience teaching higher 
than > 20 years teaching experience teachers with it < 20 years. Basically many factors that 
can affect the performance of teachers of their duties as a teacher. The success of a teacher in 
teaching will be very dependent on the environment where the teachers teach. Of several 
factors are, one of the factors that influence the performance of teachers is the experience of 
teachers. Teachers who have a teaching experience longer sure have much experience and has 
he done many things. Teacher training ranging from follow, the seminar, even carry out 
research. 
 
Key words: The Difference, The Performance, Work Experience 
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Abstrak 
 

Banyak faktor yang dapat menjadi indikator terwujudnya pendidikan yang berkualitas 
pada suatu bangsa, salah satunya adalah kinerja guru. Banyak faktor yang mempengaruhi 
kinerja, salah satunya menurut Sutermeister, adalah latihan dan pengalaman kerja. 
Seharusnya guru yang mempunyai masa kerja yang lama akan semakin meningkatkan 
kinerja, begitu juga sebaliknya. Akan tetapi teori ini tidak selamanya benar, ada juga beberapa 
guru walaupun masa kerjanya tergolong masih minim menunjukkan kinerja yang tinggi. 
Pengalaman guru selama mengajar setidaknya dapat menjadi bahan perbaikan dalam proses 
pembelajaran. pengalaman guru dan kinerja guru akan saling berhubungan satu sama lain, 
terlebih untuk guru Sekolah Dasar (SD) yang pada dasarnya merupakan agen awal 
pembentukan karakter dan transformasi keilmuan siswa. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, kinerja guru berhubungan langsung dengan 
lamanya mereka mengajar. Dari hasil olah data yang dilakukan menunjukkan adanya 
perbedaan kinerja guru antara guru yang mempunyai pengalaman mengajar ≤ 20 tahun 
dengan guru yang mempunyai pengalaman mengajar ≥ 20 tahun. Kinerja guru dengan 
pengalaman mengajar > 20 tahun lebih tinggi daripada guru dengan pengalaman mengajar < 
20 tahun. Pada dasarnya banyak faktor yang dapat mempengaruhi kinerja guru dalam 
melaksanakan tugasnya sebagai guru. Faktor kesuksesan seorang guru dalam mengajar akan 
sangat bergantung pada lingkungan dimana guru tersebut mengajar. Dari beberapa faktor 
tersebut, salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kinerja guru adalah pengalaman guru. 
Guru yang punya pengalaman mengajar lebih lama tentu punya banyak pengalaman dan 
banyak hal yang telah dia perbuat. Mulai dari mengikuti pelatihan guru, seminar, bahkan 
melaksanakan penelitian. 
 
Kata kunci: Perbedaan, Kinerja, Pengalaman Kerja 
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A. Pendahuluan 
  Upaya peningkatan mutu 
pendidikan tentunya menjadi prioritas 
suatu bangsa, karena melalui 
pendidikan yang berkualitas akan 
menghasilkan generasi intelektual 
yang siap membangun bangsanya ke 
arah peradaban unggul dan 
bermartabat. Banyak faktor yang dapat 
menjadi indikator terwujudnya 
pendidikan yang berkualitas pada 
suatu bangsa, salah satunya adalah 
kinerja guru. Persoalan kinerja guru 
khususnya di Indonesia sampai 
dengan saat ini masih menjadi isu 
krusial untuk diperbincangkan. Atas 
dasar itulah saat ini pemerintah terus 
mengupayakan peningkatan kapasitas 
guru melalui berbagai pelatihan, 
peningkatan kualifikasi, bahkan 
program yang saat ini masih 
berlangsung adalah sertifikasi guru. 
Akan tetapi, keberhasilan dari 
program sertifikasi guru ini banyak 
menuai kontroversi karena setelah 
berjalan beberapa tahun tidak ada 
kemajuan yang signifikan terhadap 
peningkatan kualitas pembelajaran.   

Hasil survey yang dilakukan 
oleh Bank Dunia tentang kegiatan 
belajar mengajar pada tahun 2011 lalu 
di beberapa negara termasuk 
Indonesia menyimpulkan bahwa 
program sertifikasi guru tidak 
mengubah kualitas kegiatan belajar 
mengajar di kelas. Penguasaan siswa 
terhadap materi dan pelaksanaan 
pembelajaran dengan pedagogi pun 
dilaporkan lemah. Kemampuan siswa 
menguasai pelajaran setelah ada 
program sertifikasi masih sama 
dengan sebelum ada program tersebut 
(http://www.metrotvnews.com/metroma
in/newsprograms/2012/11/17/15072/Se
rtifikasi-Guru-yang-Gagal-, diunduh 
tanggal 30 November 2012). 

Hasil survey dari Bank Dunia 
tersebut setidaknya menjadi cermin 
pemerintah bahwa, upaya peningkatan 
kapasitas guru melalui program 
sertifikasi belum menunjukkan hasil 
yang signifikan jika tujuannya untuk 
perbaikan program pembelajaran. 
Telah banyak hasil penelitian yang 
dilakukan oleh beberapa lembaga 
penelitian dan kalangan dosen 
maupun praktisi pendidikan lainnya 
menemukan bahwa, tidak ada 
kontribusi nyata guru-guru yang lulus 
sertifikasi terhadap peningkatan 
kualitas pembelajaran. Hasil survey ini 
harusnya jadi pertimbangan 
pemerintah untuk melakukan 
penela`ahan mendalam dan segera 
merumuskan program baru yang lebih 
efektif dan inovatif terkait kebijakan 
peningkatan kualitas guru.  

Lemahnya kontribusi guru yang 
dibuktikan melalui program sertifikasi 
yang belum berhasil disinyalir ada 
hubungannya dengan kinerja guru 
yang rendah. Banyak faktor yang 
mempengaruhi kinerja, salah satunya 
menurut Sutermeister, adalah latihan 
dan pengalaman kerja (Robert A. 
Sutermeister, 1976: 1). Latihan dan 
pengalaman kerja dalam hal ini adalah 
intensitas pengembangan diri guru 
dan lamanya masa kerja guru. 
Seharusnya guru yang mempunyai 
masa kerja yang lama akan semakin 
meningkatkan kinerja, begitu juga 
sebaliknya. Akan tetapi teori ini tidak 
selamanya benar, ada juga beberapa 
guru walaupun masa kerjanya 
tergolong masih minim menunjukkan 
kinerja yang tinggi.  

Pengalaman guru selama 
mengajar setidaknya dapat menjadi 
bahan perbaikan dalam proses 
pembelajaran. Secara metodologi 
seharusnya guru punya banyak cara 

http://www.metrotvnews.com/metroma
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bagaimana menciptakan pembelajaran 
yang efektif dan menyenangkan. 
Pengalaman melakukan evaluasi juga 
akan memberikan pemahaman guru 
bagaimana seharusnya memberikan 
nilai yang objektif sekaligus menjadi 
motivasi siswa untuk terus belajar. 
Pengalaman mengajar juga akan 
mengenalkan guru mengenai karakter 
siswa. Penguasaan materi guru juga 
akan semakin terasah dan tentunya 
ada pembaharuan materi yang 
disampaikan kepada siswa. 
Singkatnya, semakin lama guru 
mengajar akan memberikan 
kemudahan bagi guru untuk 
melaksanakan fungsinya sebagai guru.  

Sangat jelas bahwa, walaupun 
pengalaman kerja seorang guru belum 
tentu berpengaruh dengan kinerjanya 
tetapi satu hal yang lebih penting 
untuk dipahami adalah pengalaman 
merupakan guru paling berharga, 
apapun itu bentuknya. Dalam hal ini, 
jika kemampuan mengajar seorang 
guru terus diasah sepanjang waktu 
maka tentu akan ada perubahan atau 
peningkatan kapabilitas diri. Seperti 
seorang anak berumur 5 tahun yang 
sedang berlatih mengendarai sepeda. 
Mungkin di minggu pertama dia baru 
mengenal bagaimana cara 
menyeimbangkan tubuh di atas 
sepeda. Akan tetapi, di minggu kedua 
bukan tidak mungkin anak tersebut 
semakin piawai mengendarai sepeda. 
Ilustrasi ini sangat jelas sekali 
memberikan gambaran kepada kita 
bahwa, pengalaman merupakan hal 
terpenting dalam hidup kita. Belajar 
dari pengalaman, itulah setidaknya 
yang sering diucapkan oleh 
kebanyakan orang. 

Singkatnya pengalaman guru 
dan kinerja guru akan saling 
berhubungan satu sama lain, terlebih 

untuk guru Sekolah Dasar (SD) yang 
pada dasarnya merupakan agen awal 
pembentukan karakter dan 
transformasi keilmuan siswa. Menjadi 
guru SD bahkan TK terkadang sulit 
dilakukan oleh sebagian orang, karena 
menganggap mengajar anak usia SD 
sangatlah sulit daripada anak usia 
SMP tau SMA. Hal ini mungkin karena 
memang anak usia SD butuh 
bimbingan lebih di dalam pola 
pengajarannya. Dalam hal ini, 
pengalaman guru mengajar tentu akan 
sangat membantu guru. Kita akan 
mendapatkan cerita yang berbeda jika 
membandingkan kinerja guru SD 
dengan pengalaman kerja 1 tahun 
dengan guru SD yang sudah mengajar 
selama lebih dari 5 tahun. Pengalaman 
mengajar yang semakin lama inilah 
yang menuntun guru semakin 
menyelami karakteristik anak usia SD 
dan terus belajar dari pengalaman 
tersebut bagaimana cara yang efektif 
mengajar anak SD. 

Sebaliknya, untuk guru SD yang 
punya pengalaman mengajar minim 
hal ini tentu menjadi suatu tantangan 
yang harus terus dihadapi seiring 
perjalanan waktu. Akan tetapi, 
pengalaman mengajar guru yang lama 
tersebut jika tidak dimanfaatkan oleh 
guru untuk terus mengembangkan 
kapasitas dirinya maka sebetulnya 
tidak akan berarti apa-apa bagi guru. 
Dalam hal ini terkadang, guru yang 
relatif punya pengalaman minim 
punya kinerja lebih baik ketimbang 
guru yang punya pengalaman lebih 
tinggi. 

Kondisi kinerja guru SD 
khususnya di Kota Pangkalpinang saat 
ini berdasarkan hasil Uji Kompetensi 
Guru yang dilakukan pada tahun 2012 
lalu belum memperlihatkan hasil yang 
kurang memuaskan. Uji kompetensi 
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guru dilakukan pada guru SD 
Negeri/Swasta, SLBN, dan MI 
Negeri/Swasta di Kota Pangkalpinang. 
Bidang kompetensi yang diuji meliputi; 1) 
bidang Pengelolaan Pembelajaran dan 
Wawasan Kependidikan (PPWK), 2) 
Bahasa Indonesia, 3)Ilmu Pengetahuan 
Sosial (IPS), 4) Ilmu Pengetahuan Alam 
(IPA), 5)Matematika. Masing-masing 
bidang uji tersebut memperoleh rerata nilai 
<60, yang artinya secara umum 
dikatakan tidak kompeten 
(http://indrajayaadriand.wordpress.c
om (diakses tanggal 13 Oktober 2013 
pukul 13.38 WIB). 

Secara khusus pada dasarnya 
kondisi kinerja guru SD di Kota 
Pangkalpinang baru dapat dilihat dari 
hasil uji kompetensi di atas. Belum ada 
hasil studi atau penelitian yang khusus 
mengenai kinerja guru SD. Sehingga 
dalam hal ini pemerintah melalui 
Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang 
di dalam merumuskan kebijakan 
hanya mengandalkan data hasil uji 
kompetensi guru tersebut. Padahal 
seharusnya, semakin banyak hasil 
studi maka akan semakin membantu 
di dalam merusmuskan langkah-
langkah peningkatan kualitas 
pendidikan. Mungkin program lain 
yang dapat menjadi indikator kinerja 
guru SD dapat dilihat melalui program 
serifikasi guru. Tetapi program ini juga 
sebetulnya masih belum sepenuhnya 
dapat menjadi indikator peningkatan 
kinerja guru. Sebagaimana yang telah 
penulis ungkapkan di awal bahwa, 
guru yang sudah tersertifikasi pun 
belum menunjukkan kinerja yang 
optimal. Berdasarkan masalah di atas, 
maka penulis menganggap penting 
untuk melakukan studi mengenai 
perbedaan kinerja guru ditinjau dari 
pengalaman kerja guru SD Negeri Se- 
Kota Pangkalpinang.   

B. Metode Penelitian  
Jenis penelitian ini adalah 

kuantitatif, dengan menggunakan 
metode survey analitis. Metode survai 
analitis adalah suatu metode penelitian 
yang mengambil sampel dari suatu 
populasi dan menggunakan kuesioner 
sebagai alat pengumpul data. Dalam 
penelitian ini data dan informasi yang 
dikumpulkan dari responden 
menggunakan kuesioner. Setelah data 
diperoleh kemudian hasilnya akan 
dipaparkan secara deskriptif dan 
diakhir penelitian akan dianalisis 
untuk menguji hipotesis yang diajukan 
pada awal penelitian ini (Masri 
Singarimbundan Efendi, 1995: 3). 

Metode penelitian survey 
adalah usaha pengamatan untuk 
mendapatkan keterangan-keterangan 
yang jelas terhadap suatu masalah 
tertentu dalam suatu penelitian. 
Penelitian dilakukan secara meluas 
dan berusaha mencari hasil yang 
segera dapat digunakan untuk suatu 
tindakan yang sifatnya deskriptif yaitu 
melukiskan hal-hal yang mengandung 
fakta-fakta, klasifikasi dan pengukuran 
yang akan diukur adalah fakta yang 
fungsinya merumuskan dan 
melukiskan apa yang terjadi (Faried 
Ali, 1997: 5). 

Berdasarkan pengertian di atas, 
maka penulis menarik kesimpulan 
bahwa metode survey deskriptif cocok 
digunakan dalam penelitian ini, yaitu 
untuk memperoleh gambaran 
mengenai perbedaan kinerja guru 
ditinjau dari pengalaman kerja guru 
SD Negeri di Kota Pangkalpinang. 

Populasi dalam penelitian ini 
adalah semua guru SD Negeri di Kota 
Pangkalpinang baik yang PNS 
maupun non PNS sebanyak 1.076 guru 
dari 68 SD Negeri (Data Dinas 
Pendidikan Kota Pangkalpinang). 

http://indrajayaadriand.wordpress.c
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Kemudian dari jumlah populasi guru 
SD tersebut dibagi kedalam dua 
kelompok yaitu, guru dengan masa 
kerja < 20 tahun dan guru dengan 
masa kerja ≥ 20 tahun.  

Menurut Arikunto, sampel 
merupakan bagian dari populasi yang 
diambil sebagai sumber data dan 
dapat mewakili seluruh populasi 
(Suharsimi Arikunto, 2005: 135). 
Arikunto menambahkan bahwa, untuk 
sekedar ancer-ancer maka apabila 
subjek kurang dari 100, maka lebih 
baik diambil semua, sehingga 
penelitiannya merupakan penelitian 
populasi. Sebaliknya, jika jumlah 
subjeknya di atas 100 maka dapat 
diambil antara 10%-15% atau 20%-25% 
atau lebih. Berdasarkan pernyataan 
tersebut, dalam penelitian ini populasi 
lebih dari 100 maka penentuan sampel 
dapat dilakukan secara acak 
(RandomSampling) menggunakan 
rumus Taro Yamane di bawah ini: 

  =   .   + 1 
 
Keterangan: 
n = Jumlah sampel 
N = Jumlah Populasi 
d2 = Presisi (ditetapkan 10%dengan 
tingkat kepercayaan 95%) 
 
Berdasarkan rumus di atas maka 
dapat diperoleh sampel sebagai 
berikut: 
  = 1076(1076)0,1 + 1 = 107610,76 = 100 

 
Maka sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah guru SD 
baik PNS maupun Non PNS yang ada 
di Kota Pangkalpinang sebanyak 100 
orang guru. Kemudian dari 100 orang 

guru ini dibagi lagi menjadi dua 
kelompok berdasarkan masa kerja 
masing-masing guru yang mewakili 68 
SD Negeri  Se-Kota Pangkalpinang.  

Teknik pengumpulan data 
merupakan alat-alat ukur yang 
diperlukan dalam melaksanakan suatu 
penelitian. Data yang akan 
dikumpulkan dapat berupa angka-
angka, keterangan tertulis, informasi 
lisan dan beragam fakta yang 
berpengaruh dengan fokus penelitian 
yang diteliti. Dalam penelitian ini 
digunakan teknik angket untuk 
menjaring data penelitian. Sebelum 
instrumen disebarkan kepada 
responden terlebih dahulu harus 
dilakukan uji coba terlebih dahulu. Uji 
coba instrumen penelitian dilakukan 
melalui tahapan berikut ini: 

 
1. Uji Validitas 

Uji validitas instrumen 
dilakukan dengan mengujicobakan 
instrumen terlebih dahulu kepada 
responden yang memiliki kriteria 
yang sama dengan sampel 
penelitian. Tujuannya adalah untuk 
menentukan apakah butir 
instrumen itu dapat dengan tepat 
mengukur apa yang hendak diukur. 
Uji validitas data terhadap 
instrumen kinerja guru 
menggunakan analisis korelasi 
product moment sebagai berikut:  

 
 
r = 

 
 
 

Korelasi PPM dilambangkan (r) 
dengan ketentuan nilai r tidak lebih 
dari harga (-1 ≤ r ≤ + 1). Apabila 
nilai r = -1 artinya korelasinya 
negatif sempurna; r = 0 artinya tidak 
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ada korelasi; dan r = 1 berarti 
korelasi positif sempurna.Untuk 
koefesien validitas butir instrumen 
ini minimal ≥ 0.30, jika koefesien 
validitas < 0.30 maka butir 
instrumen tersebut harus direvisi 
atau diganti.  
 

2. Uji Reliabilitas 
Perhitungan reabilitas 

instrumen dilakukan untuk 
menentukan sejauh mana 
konsistensi atau keajegan instrumen 
tes dari satu pengukuran ke 
pengukuran berikutnya (Hamzah B. 
Uno, et al., 2001: 141). Uji reliabilitas 
dilakukan dengan metode estimasi 
konsistensi internal alpha cronbach.  

Analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah analisis 
deskriptif dan inferensial. Analisis 
deskriptif dilakukan dengan 
menghitung skor rata-rata, 
simpangan baku, modus, median, 
dan histrogram. Sedangkan untuk 
analisis inferensial dilakukan untuk 
menguji hipotesis dengan 
menggunakan analisis varian 
(ANAVA) satu jalan dengan rumus   =     dimana, JK = Jumlah 
Kuadrat dan db merupakan derajat 
bebas. Kemudian pengujian 
signifikansi dilakukan dengan 
membandingkan         dengan        pada taraf signifikansi sebesar 
0,05. Sebelum dilakukan analisis 
inferensial terlebih dahulu 
dilakukan uji persyaratan analisis 
yang meliputi uji normalitas dan uji 
homogenitas data.  

 
3. Uji Normalitas  

Uji normalitas dimaksudkan 
untuk menentukan apakah data 
sampel berasal dari populasi 
normal. Uji normalitas data 

menggunakan uji Lilliefors pada 
05,0=α (Riduan, 2009: 187). 

Hipotesis statistik yang akan diuji 
adalah: 

0H : data berasal dari populasi yang 
berdistribusi normal. 

aH  : data berasal dari 
populasi yang berdistribusi  tidak 
normal.  

Jika hasil pengujian 
menunjukkan bahwa Lhitung< Ltabel, 
maka data yang diuji berasal dari 
data yang berdistribusi normal. 

 
4. Uji Homogenita 

Uji kesamaan rata-rata 
(homogenitas) dimaksudkan untuk 
menentukan apakah data penelitian 
mempunyai variansi yang sama 
(homogen), dilakukan dengan 
perhitungan manual menggunakan 
uji Bartlett pada .05,0=α (Sudjana, 
1996: 261-264). Jika hasil pengujian 
menunjukkan 22

tabelhitung χχ < , maka 
data yang diuji mempunyai varians 
sama atau homogen. 

 
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Deskripsi Data 

Pada bagian ini akan diuraikan 
berupa data deskriptif hasil penelitian 
yang berhubungan dengan variabel-
variabel yang diteliti, yaitu variabel 
tentang kinerja guru dibagi kedalam 
dua kategori yaitu 1) guru yang 
mengajar > 20 tahun, dan 2) guru yang 
mengajar < 20 tahun. Variabel tersebut 
akan disajikan dalam bentuk statistik 
deskriptif dalam tabel distribusi 
frekuensi berupa, 1) rata-rata (Mean), 
2) nilai tengah (Median), 3) modus 
(Modus), dan 4) simpangan baku 
(Standar Deviasi). Selain itu, deskripsi 
data juga akan disajikan dalam bentuk 
visual berupa histogram. 
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1. Pengalaman Guru > 20 Tahun 
Statistics 

Kinerja Guru > 20 Tahun 

N 
Valid 50 
Missing 50 

Mean 4.560 
Median 4.700 
Mode 4.7 
Std. Deviation .3338 
Variance .111 

 
Berdasarkan tabel tersebut, 

didapat nilai mean 4,5, median 4,7, dan 
modus 4,7 dengan standar deviasi 0,33. 
Jika dilihat dari data deskriptif di atas, 
maka kinerja guru dengan pengalaman 
> 20 tahun termasuk dalam kategori 
sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari 
nilai mean nya sebesar 4,5 dari 5 
sebagai skor maksimum. Adapun 
histogram untuk variabel kinerja guru 
dengan pengalaman > 20 tahun dapat 
dilihat pada gambar berikut: 

 
 
 

 
 
 
 
 

2. Pengalaman Guru < 20 Tahun 
Statistics 

Kinerja Guru < 20 Tahun 
N Valid 50 

Missing 50 
Mean 3.960 
Median 4.000 
Mode 4.0 
Std. Deviation .3476 
Variance .121 

Berdasarkan tabel tersebut, 
didapat nilai mean 3,9, median 4,0, dan 
modus 4,0 dengan standar deviasi 0,34. 
Jika dilihat dari data deskriptif di atas, 
maka kinerja guru dengan pengalaman 
< 20 tahun  masih termasuk dalam 
kategori baik. Hal ini dapat dilihat dari 
nilai mean nya sebesar 3,9 dari 5 
sebagai skor maksimum. Adapun 
histogram untuk variabel kinerja guru 
dengan pengalaman > 20 tahun dapat 
dilihat pada gambar berikut: 

 
Dari hasil analisis statistika 

deskriptif tersebut mengenai kinerja 
guru SD ditinjau dari pengalaman 
mengajarnya maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa, kinerja guru yang 
mengajar > 20 tahun lebih tinggi 
daripada kinerja guru yang mengajar < 
20 tahun. Hal ini dapat diketahui dari 
nilai rata-rata dari kedua data tersebut 
untuk guru dengan pengalaman 
mengajar > 20 tahun rata-rata sebesar 
4,5 dan guru dengan pengalaman 
mengajar < 20 tahun rata-rata sebesar 
3,9. Walaupun pada deskripsi data 
tersebut menunjukkan adanya 
perbedaan rata-rata, tetapi perbedaan 
rata-rata ini perlu diuji lanjut apakah 
perbedaan tersebut menunjukkan hasil 
yang signifikan. Sehingga dalam hal 
ini belum dapat ditarik kesimpulan 
apakah guru dengan pengalaman 
mengajar > 20 tahun memang betul 
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lebih tinggi daripada guru yang 
mengajar < 20 tahun. Oleh karena itu, 
data tersebut perlu dilanjutkan 
menggunakan t-test. Berikut ini akan 
ditampilkan uji t-test untuk kedua data 
tersebut. 
Pengujian Hipotesis Kinerja Guru 
ditinjau dari Pengalaman Kerja 

Berikut ini hasil dari analisis 
statistika parametrik menggunakan uji 
independentt-test sampel bebas. 
Diketahui skor rata-rata kinerja guru 
dengan pengalaman mengajar > 20 
tahun sebesar 4,5 dan rata-rata kinerja 
guru dengan pengalaman mengajar < 
20 tahun sebesar 3,9. Pada tabel 
Independent Samples Test diketahui 
nilai Signifikansi pada Equal variances 
assumed dan Equal variances not 
assumed sebesar 0,000. Untuk menguji 
apakah perbedaan antara dua variabel 
tersebut signifikan, maka perlu di 
bandingkan dengan kriteria di bawah 
ini: 

• Jika nilai Sig. < 0,05 maka, 
signifikan. 

• Jika nilai Sig. > 0,05 maka, tidak 
signifikan. 

Berdasarkan tabel di atas, nilai 
Sig.0,000 < 0,05 maka,signifikan. Hal 
ini berarti hipotesis H0 ditolak dan 
hipotesis H1 diterima. ArtinyaTerdapat 
perbedaan kinerja guru antara guru 
yang mempunyai pengalaman 
mengajar ≤ 20 tahun dengan guru 
yang mempunyai pengalaman 
mengajar ≥ 20 tahun. Jika dilihat dari 
rata-rata kedua data tersebut, maka 
kinerja guru dengan pengalaman 
mengajar > 20 tahun lebih tinggi 
daripada guru dengan pengalaman 
mengajar < 20 tahun. 
 
D. Simpulan dan Saran 

Dari hasil uji hipotesis di atas 
didapat kesimpulan bahwa, guru yang 

punya pengalaman mengajar > 20 
tahun kinerjanya lebih tinggi daripada 
guru yang punya pengalaman < 20 
tahun. Menurut Prayitno, istilah 
pengalaman mengacu kepada hasil 
interaksi antara manusia (individu) 
dengan alamnya melalui berbagai cara 
dan media (Prayitno, 2009: 403). Lebih 
lanjut Menurut Dewey dalam Prayitno 
mengemukakan bahwa, pengalaman 
diperoleh melalui teraplikasikannya “ 
the interest in conversation and 
communication, in incurring or finding 
out of thing, and in making thing or 
constraction, and the artistic expression.” 
Menurut Suyitno “pengalaman 
mengajar adalah lamanya guru 
mengajar pelajaran. Seorang guru yang 
banyak pengalamannya dalam 
mengajar akan lebih mudah dalam 
melaksanakan kegiatan belajar 
mengajar akan lebih berkualitas” 
(http://arief-otomotif.wetpaint.com), 
diunduh tanggal 18 November 2013). 

Pengalaman sangat erat 
kaitannya dengan aktivitas belajar 
seorang individu, pengalaman dalam 
hal ini memberikan banyak hal dari 
proses interaksi seorang individu 
dengan lingkungannya. Semakin 
banyak individu belajar dari 
lingkungannya maka akan membentuk 
individu tersebut terampil. Teori yang 
setidaknya berhubungan dengan 
pengalaman ini adalah behaviorisme. 
Semiawan (2007: 2) mengemukakan 
bahwa, behaviorisme merupakan 
aliran psikologi yang percaya bahwa 
manusia terutama belajar karena 
pengaruh lingkungan. Belajar menurut 
teori behaviorisme adalah perubahan 
perilaku yang terjadi melalui proses 
stimulus dan respon yang bersifat 
mekanis. Oleh karena itu, lingkungan 
yang sistematis, teratur, dan terencana 
dapat memberikan pengaruh 

http://arief-otomotif.wetpaint.com)
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(stimulus) yang baik sehingga manusia 
bereaksi terhadap stimulus tersebut 
dan memberikan respon yang sesuai. 

Hasil penelitian ini juga 
menunjukkan bahwa, kinerja guru 
berhubungan langsung dengan 
lamanya mereka mengajar. Pada 
dasarnya banyak faktor yang dapat 
mempengaruhi kinerja guru dalam 
melaksanakan tugasnya sebagai guru. 
Faktor kesuksesan seorang guru dalam 
mengajar akan sangat bergantung 
pada lingkungan dimana guru 
tersebut mengajar. Dari beberapa 
faktor tersebut, salah satu faktor yang 
berpengaruh terhadap kinerja guru 
adalah pengalaman guru. Mengajar di 
SD idealnya memang membutuhkan 
guru yang punya pengalaman 
mengajar lama. Secara teoritis 
tentunya guru yang mempunyai 
pengalaman mengajar > 20 tahun tentu 
punya kinerja lebih baik daripada guru 
yang punya pengalaman mengajar < 
20 tahun. Guru yang punya 
pengalaman mengajar lebih lama tentu 
punya banyak pengalaman dan 
banyak hal yang telah dia perbuat. 
Mulai dari mengikuti pelatihan guru, 
seminar, bahkan melaksanakan 
penelitian. 
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Abstract 
 

Think pair share is the type of learning cooperative designed to influence the pattern 
the interaction of students, who gives students the opportunity to work alone and cooperate 
with others so that students can improve the performance in academic duty as well as help in 
understanding the concepts of. Understanding the concept of competence is shown students 
in understanding the concept and in perform a procedure in lithe, accurate, efficient and 
precise. A problem in this research, is there the influence of cooperative kind of classroom type 
think twisted share in the ability of understanding a mathematical conception of students in 
SMP Negeri 1 Kelapa Bangka Barat. The purpose of this research is to know if there are or no 
influence kind of classroom cooperative type think twisted share in the ability of 
understanding a mathematical conception of students in SMP Negeri 1 Kelapa Bangka Barat. 

Population in this study were those coming class viii consisting of five classes of. 
Sample in this research a total of 29 students taken with random technique and class who was 
elected was a class VIII.A as a class experiment and class VIII.B as a class control. Research 
methodology that is used is a method of posttest only control design.And the data used in this 
research is a technique tests and to analyze data used uji-t (student test). 

Based on the results of research carried out, can be concluded that there is a positive 
influence the model of learning cooperative type think twisted share of the ability of students 
in SMP Negeri 1 Kelapa Bangka Barat math understanding the concept. This can be seen 
from the data analysis using uji-t namely t 204,2=count  > t 673,1=table , then h0 were 
rejected and ha accepted.  
 
Keywords: Model of Learning Cooperative Type Think Twisted Share, The Algebra 

Faktorisasi 
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Abstrak 

 
Think pair share (berfikir berpasangan berbagi) adalah jenis pembelajaran kooperatif yang 

dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa, yang memberi siswa kesempatan untuk 
bekerja sendiri dan bekerjasama dengan orang lain sehingga siswa dapat meningkatkan 
kinerja dalam tugas akademik serta membantu dalam memahami konsep-konsep. Pemahaman 
konsep merupakan kompetensi yang ditunjukkan siswa dalam memahami konsep dan dalam 
melakukan prosedur secara luwes, akurat, efisien dan tepat. Masalah dalam penelitian ini, 
adakah pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe think pair share  terhadap kemampuan 
pemahaman konsep matematika siswa di SMP Negeri 1 Kelapa Bangka Barat. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidak ada pengaruh model pembelajaran 
kooperatif tipe think pair share terhadap kemampuan pemahaman konsep matematika siswa di 
SMP Negeri 1 Kelapa Bangka Barat. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII yang terdiri dari lima kelas. 
Sampel dalam penelitian ini berjumlah 29 siswa yang diambil dengan teknik acak dan kelas 
yang terpilih adalah kelas VIII.A sebagai kelas eksperimen dan kelas VIII.B sebagai kelas 
kontrol. Metode penelitian yang digunakan adalah metode posttest only control design. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik tes dan untuk 
menganalisis data digunakan uji-t (student test). 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh 
positif model pembelajaran kooperatif tipe think pair share terhadap kemampuan pemahaman 
konsep Matematika siswa di SMP Negeri 1 Kelapa Bangka Barat. Hal ini dapat dilihat dari 
analisis data menggunakan uji-t yaitu 204,2=hitungt lebih besar dari > 673,1=tabelt , maka H0 

ditolak dan Ha diterima. 
 

Kata Kunci : Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share, Faktorisasi Suku Aljabar 
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A. Pendahuluan 
Pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran khususnya yang 
berhubungan dengan Matematika, 
ternyata masih banyak mengalami 
hambatan-hambatan baik yang 
dialami siswa maupun guru, salah 
satu hambatan yang terjadi adalah 
kesulitan dalam memahami konsep-
konsep matematika. Sehingga akan 
berdampak pada ingatan siswa 
tentang apa yang dipelajari akan 
lebih bertahan lama. Suatu konsep 
mudah dipahami dan diingat oleh 
siswa bila konsep tersebut disajikan 
melalui prosedur dan langkah-
langkah yang tepat dan jelas. 

Model pembelajaran yang 
cocok untuk mengatasi masalah-
masalah di atas adalah pembelajaran 
kooperatif. Menurut Trianto (2007: 
44), pembelajaran kooperatif dapat 
meningkatkan kinerja siswa dalam 
tugas-tugas akademik, unggul dalam 
membantu siswa memahami konsep-
konsep yang sulit, dan membantu 
siswa menumbuhkan kemampuan 
berfikir. Dari beberapa model 
pembelajaran kooperatif salah 
satunya Think Pair Share. Model 
pembelajaran kooperatif tipe Think 
Pair Share salah satu model 
pembelajaran untuk mengatasi 
kesulitan siswa dalam memahami 
konsep-konsep belajar Matematika. 
Think Pair Share atau berfikir 
berpasangan berbagi termasuk model 
pembelajaran kooperatif yang 
dirancang untuk mempengaruhi pola 
interaksi siswa (Trianto, 2007: 61).  

Think Pair Share merupakan 
salah satu dari model pembelajaran 
kooperatif. Model ini juga disebut 
dengan berpikir berpasangan 
berbagi. Think Pair Share 

dikembangkan oleh Frank Lyman 
(Universitas Maryland) yang 
merupakan suatu cara yang efektif 
untuk membuat variasi suasana pola 
diskusi kelas (Trianto, 2009: 81). 

Think Pair Share (TPS) atau 
berfikir berpasangan berbagi adalah 
jenis pembelajaran kooperatif yang 
dirancang untuk mempengaruhi pola 
interaksi siswa (Trianto, 2007: 61). 
Think Pair Share (TPS) dapat 
meningkatkan kemampuan siswa 
dalam mengingat suatu informasi 
dan seorang siswa juga dapat belajar 
dari siswa lain serta saling 
menyampaikan idenya untuk 
didiskusikan sebelum disampaikan 
di depan kelas. Pembelajaran 
kooperatif tipe Think Pair Share ini 
memberi kesempatan  lebih banyak 
kepada setiap siswa untuk dikenali 
dan menunjukkan partisipasi mereka 
kepada orang lain. 

Langkah-langkah di dalam 
proses pembelajaran Matematika 
dengan menggunakan model 
pembelajaran kooperatif tipe Think 
Pair Share menurut Trianto (2007: 61), 
sebagai berikut : 
 

a. Langkah  I  : Berfikir (Thinking) 
b. Langkah II   : Berpasangan 

(Pairing) 
c. Langkah III  : Berbagi (Sharing) 

  
Kemudian, berkaitan dengan 

pemahaman konsep merupakan 
kompetensi yang ditunjukkan siswa 
dalam memahami konsep dan dalam 
melakukan prosedur secara luwes, 
akurat, efisien dan tepat (Panduan 
Penyusunan KTSP Lengkap, 2008: 
429). 

Berdasarkan buku Panduan 
Penyusunan KTSP Lengkap 
(2008:429) bahwa indikator yang 
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menunjukkan pemahaman konsep 
antara lain adalah : 

 
Menyatakan ulang sebuah 

konsep. 
1. Mengklasifikasikan objek-objek 

menurut sifat-sifat tertentu (sesuai 
dengan konsepnya). 

2. Memberi contoh dan non-contoh 
dari konsep. 

3. Menyajikan konsep dalam 
berbagai bentuk representasi 
matematis 

4. Mengembangkan syarat perlu 
atau syarat cukup suatu konsep. 

5. Menggunakan, memanfaatkan, 
dan memilih prosedur atau 
operasi tertentu. 

6. Mengaplikasikan konsep atau 
alogaritma pemecahan masalah. 

Anggapan dasar penelitian ini, 
dengan model pembelajaran 
kooperatif tipe think pair share siswa 
akan terlatih menerapkan konsep 
karena bertukar pendapat dan 
pemikiran dengan temannya untuk 
mendapatkan kesepakatan dalam 
memecahkan masalah (Hartina 
dikutip Fadholi, 2010).  

Berdasarkan informasi yang 
diperoleh dari guru di SMP Negeri 1 
Kelapa Bangka Barat mereka 
mengeluh rendahnya hasil belajar 
dan ketidakaktifan siswa dalam 
belajar, khususnya dalam belajar 
matematika. Hal ini disebabkan 
karena pendekatan pembelajaran 
langsung dengan menggunakan 
metode konvensional yang menjadi 
pilihan, dimana siswa hanya 
menerima informasi saja dari guru 
dan mencatatnya. Hal ini akan 
menyebabkan penguasaan dan 
pemahaman siswa terhadap konsep-
konsep matematika sangat lemah dan 

tidak mendalam, sehingga siswa 
mudah lupa dan keliru dalam 
menyelesaikan soal yang diberikan 
guru.  

Pada SMP Negeri 1 Kelapa 
Bangka Barat ini ternyata belum 
pernah diadakan penelitian oleh 
siapapun sebelumnya. Proses belajar 
mengajar menggunakan model 
pembelajaran kooperatif tipe Think 
Pair Share belum pernah diterapkan 
kepada siswa. Berdasarkan uraian di 
atas, penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan judul 
pengaruh model pembelajaran 
kooperatif tipe Think Pair Share 
terhadap kemampuan pemahaman 
konsep Matematika siswa di Smp 
Negeri 1 Kelapa Bangka Barat. 
 
B. Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan 
dengan menggunakan metode postet-
only control design. Dalam hal ini 
dilihat perbedaan pencapaian  antara 
nilai posttest kelas eksperimen (kelas 
VIII.A)  dengan pencapaian nilai 
posttest kelas kontrol (kelas VIII.B). 
Kalau terdapat perbedaan yang 
signifikan antara kelas eksperimen 
(kelas VIII.A) dan kelas kontrol (kelas 
VIII.B) , maka perlakuan yang 
diberikan berpengaruh secara 
signifikan (Sugiyono, 2008:112). 

Populasi dalam penelitian ini 
adalah semua siswa kelas VIII SMP 
Negeri 1 Kelapa Bangka Barat tahun 
pelajaran 2011-2012 yang terdiri dari 
5 kelas. Jumlah semua siswa kelas 
VIII yaitu 150 siswa. 

Adapun sampel yang diamati 
dalam penelitian ini diambil dua 
kelas dari populasi yang diambil 
secara acak yaitu kelas VIII.A sebagai 
kelas eksperimen dan kelas VIII.B 
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sebagai kelas kontrol. Masing-masing 
kelas berjumlah 29 siswa. 

Teknik pengumpulan data 
yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah teknik tes. Adapun hipotesis 
dalam penelitian ini adalah “ada 
pengaruh positif model pembelajaran 
kooperatif tipe Think Pair Share 
terhadap kemampuan pemahaman 
konsep matematika siswa di SMP 
Negeri 1 Kelapa Bangka Barat”. 

Pengujian hipotesis dalam 
penelitian ini penulis menggunakan 
uji t dengan α = 5%.  

0H : 21 µµ = : Tidak ada pengaruh 
model pembelajaran 
kooperatif tipe Think Pair 
Share terhadap 
kemampuan pemahaman 
konsep matematika siswa 
di SMP Negeri 1 Kelapa 
Bangka Barat 

aH : 21 µµ > : Ada pengaruh positif 
model pembelajaran 
kooperatif tipe Think Pair 
Share terhadap 
kemampuan pemahaman 
konsep matematika siswa 
di SMP Negeri 1 Kelapa 
Bangka Barat 

Adapun kriteria pengujian 
hipotesis tolak H0 jika ( )α−> 1tt hitung  
dimana ( )α−1t  di dapat dari daftar 
distribusi t dengan dk = n1 + n2 – 2. 
Untuk harga-harga t lainnya H0 
diterima. 

Variabel penelitian ini 
meliputi: 
1. Variabel Bebas  

Dalam penelitian ini ada dua 
variabel bebas yaitu model 
pembelajaran kooperatif tipe 
Think Pair Share dan pendekatan 
ekspositori. 

2. Variabel Terikat  
Variabel terikat dalam penelitian 
ini adalah kemampuan 
pemahaman konsep matematika 
siswa. 

Setelah data diperoleh melalui 
tes, data tersebut dianalisis untuk 
melihat pencapaian hasil kerja siswa 
dengan cara menjumlah skor tiap 
soal yang diperoleh siswa. 

Adapun langkah-langkah  
yang dilakukan  untuk menganalisis 
data tes yaitu sebagai berikut : 
1. Membuat kunci jawaban 
2. Memeriksa jawaban siswa 
3. Memberi skor dari hasil jawaban 

siswa dengan patokan yang telah 
ditentukan. 

4. Memeriksa nilai siswa rentang 0 – 
100. 
 
Cara perhitungan nilai tes akhir : 
 

100×=
maksimumskor

diperolehyangSkorT
 

 
1. Uji Normalitas Data 

Untuk membuktikan 
hipotesis dengan menggunakan 
uji t, data terlebih dahulu 
diperiksa apakah mengikuti 
normal atau tidak normal. Uji 
normalitas dalam penelitian ini 
digunakan dengan menentukan 
Kemiringan Kurva Pearson. 

 
2. Uji Homogenitas Data 

Uji homogenitas 
digunakan untuk melihat apakah 
kedua kelompok data mempunyai 
varians yang homogen atau tidak. 
Uji homogenitas yang digunakan 
menggunakan uji Bartlett. 
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3. Uji Hipotesis 
Setelah data diperoleh, data 

tersebut dianalisis dengan 
menggunakan uji t (student-t) 
dengan α = 5%. Adapun rumus 
statistik t tes sebagai berikut. 

    t = 

21

21

11
nn

S

xx

gab +

−
  

(Sudjana, 2005:239) 
 
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
1. Hasil Penelitian 
Deskripsi Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di 
SMP Negeri 1 Kelapa Bangka Barat 
tahun pelajaran 2011/2012 terhitung 
dari tanggal 13 Agustus 2011–13 
September 2011. Penelitian ini 
dilakukan dalam 3 langkah, yaitu 
tahap perencanaan, pelaksanaan dan 
pelaporan. Data yang diperoleh dari 
hasil eksperimen yaitu dari hasil 
belajar siswa berdasarkan 
pemahaman konsep matematika  
yang diajarkan dengan 
menggunakan model pembelajaran 
kooperatif tipe Think Pair Share pada 
materi faktorisasi suku aljabar. 
Tahap-tahap penelitian akan 
diuraikan dalam tiga tahap yaitu 
tahap perencanaan, tahap 
pelaksanaan, dan tahap pelaporan. 

Pada tahap perencanaan, 
peneliti melakukan observasi ke SMP 
Negeri 1 Kelapa Bangka Barat yang 
dilakukan pada hari Selasa tanggal 12 
April 2011 untuk mendapatkan 
informasi tentang SMP Negeri 1 
Kelapa Bangka Barat. Dari hasil 
observasi tersebut, peneliti 
mendapatkan informasi bahwa 
populasi seluruh kelas VIII tahun 
ajaran 2010-2011 yang terdiri dari 5 
kelas berjumlah 150 siswa. Dalam 

penelitian ini yang menjadi sampel 
penelitian adalah kelas VIII.A sebagai 
kelas eksperimen dengan 
menggunakan model pembelajaran 
kooperatif tipe Think Pair Share dan 
kelas VIII.B sebagai kelas kontrol 
dengan menggunakan pendekatan 
ekspositori. Setelah itu peneliti 
menyusun Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP), membuat LKS  
mempersiapkan soal-soal evaluasi 
pada setiap pertemuan, dan 
membuat soal tes beserta kunci 
jawabannya. 

Pada tahap pelaksanaan, 
peneliti melakukan penelitian 
sebanyak lima kali pertemuan, empat 
kali pertemuan merupakan kegiatan 
pembelajaran dan satu kali 
pertemuan merupakan tes akhir. 
Masing-masing pertemuan 
seharusnya berlangsung selama 2 x 
40 menit. Karena penelitian ini 
dilakukan pada bulan Ramadhan, 
maka setiap jam pertemuan 
dikurangi 10 menit oleh pihak 
sekolah, sehingga peneliti melakukan 
penelitian ini setiap pertemuan 
selama 2 x 30 menit. 

Pertemuan pertama 
dilaksanakan pada hari Senin tanggal 
15 Agustus 2011. Proses belajar-
mengajar dimulai pukul 08.30 WIB – 
09.30 WIB dengan indikator 1) 
menjelaskan  pengertian koefisien, 2) 
menjelaskan  pengertian variabel, 3) 
menjelaskan  pengertian konstanta, 4) 
menjelaskan  pengertian suku, 5) 
menyelesaikan  operasi tambah, dan 
6) menyelesaikan  operasi 
pengurangan.  

Pertemuan kedua 
dilaksanakan pada hari Selasa 
tanggal 16 Agustus 2011. Proses 
belajar-mengajar dimulai pukul 10.15 
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WIB – 11.15 WIB pada meteri 
perkalian bentuk aljabar dengan 
indikator menyelesaikan operasi 
perkalian. 

Pertemuan ketiga 
dilaksanakan pada hari Kamis 
tanggal 18 Agustus 2011. Proses 
belajar-mengajar dimulai pukul 10.15 
WIB – 11.15 WIB pada materi 
perpangkatan bentuk aljabar dengan 
indikator menyelesaikan operasi 
perpangkatan. 

Pertemuan keempat 
dilaksanakan pada hari Senin tanggal 
22 Agustus 2011. Proses belajar-
mengajar dimulai pukul 08.30 WIB – 
09.30 WIB pada materi pembagian 
bentuk aljabar dengan indikator 
menyelesaikan operasi pembagian. 

Pada pertemuan kelima siswa 
diberikan tes akhir dengan 
mengerjakan 5 butir soal esai yang 
mengacu pada indikator pemahaman 
konsep matematika yang 
dilaksanakan pada hari Selasa 23 
Agustus 2011. Waktu yang diberikan 
untuk mengerjakan 5 butir soal 
tersebut 50 menit yang dimulai pukul 
10.15 WIB – 11.05 WIB. 
Deskripsi Data Penelitian 

Adapun tahap ketiga yaitu 
tahap pelaporan. Pada tahap ini 
pengambilan data penelitian 
diperoleh dari hasil belajar siswa 
yang mengacu pada indikator 
pemahaman konsep matematika. Tes 
diberikan melalui soal berbentuk 
esai. Pengambilan data penelitian 
diperoleh dari hasil tes setiap akhir 
pertemuan dengan mengerjakan soal 
evaluasi dan tes akhir yang 
dilakukan pada pertemuan kelima 
yang diberikan dikelas eksperimen 
(kelas VIII.A) dan kelas kontrol (kelas 
VIII.B). Soal yang diberikan pada 

kelas eksperimen dan kelas kontrol 
sama. Pada pertemuan pertama soal 
evaluasi yang diberikan berjumlah 3 
soal, pada pertemuan kedua soal 
yang diberikan berjumlah 2 soal, 
pada pertemuan ketiga 2 soal, pada 
pertemuan keempat 1 soal 
berstruktur dan pada pertemuan 
kelima diberikan soal tes akhir 
sebanyak 5 butir soal. Soal-soal 
tersebut diambil peneliti dari buku 
Matematika kelas VIII karangan 
Dewi Nuharini dan Triwahyuni yang 
diterbitkan oleh Pusat Perbukuan 
Depdiknas tahun 2008. Tes tersebut 
diberikan untuk melihat kecakapan 
siswa terhadap materi faktorisasi 
bentuk aljabar. Setelah tes diberikan, 
kemudian data yang didapat dari tes 
tersebut diolah dengan teknik 
penskoran sehingga dapat dilihat 
perolehan nilai setiap siswa.  

 
2. Pembahasan 

Pada pertemuan pertama 
siswa terkesan sangat kaku dalam 
belajar menggunakan model 
pembelejaran kooperatif tipe Think 
Pair Share karena proses belajarnya 
baru pertema mereka alami. Mereka 
belum terbiasa dengan pertanyaan 
yang diajukan peneliti dalam 
mengawali pelajaran sehingga 
banyak yang bingung bahkan ada 
yang tidak setuju dengn proses 
belajar yang berlangsung karena 
tanpa adanya penjelasan terlebih 
dahulu terhadap materinya. Akan 
tetapi peneliti menjelaskan kepada 
siswa, belajar menggunakan model 
pembelajaran Think Pair Share 
memang siswa dituntut lebih aktif 
sehingga secara perlahan siswa pun 
bisa menerima. Pada tahap pairing 
(berpasangan), banyak sekali 
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kelompok yang meminta bimbingan 
dari peneliti karena mereka merasa 
kurang mengerti terhadap materinya. 
Setelah tahap berpasangan peneliti 
mulai masuk ke tahap sharing 
(berbagi). Pada tahap ini peneliti 
memberikan kesempatan kepada 
setiap kelompok (pasangan) untuk 
berbagi kepada teman-temannya 
dengan mempresentasikan hasil kerja 
yang telah mereka diskusikan 
dengan pasangannya. Namun pada 
tahap ini sedikit sekali pasangan 
yang mau mempresentasikan hasil 
kerja mereka, karena mereka takut 
salah dan merasa kurang percaya diri 
dengan apa yang mereka kerjakan. 
Akan tetapi peneliti tetap memotivasi 
siswa agar berani untuk 
mempresentasikan hasil kerja 
mereka. Hasil dari beberapa 
kelompok (pasangan) yang 
mempresentasikan hasil kerjanya 
ternyata memberikan banyak 
pendapat dari pasangan lain 
sehingga yang tadinya banyak 
pasangan yang tidak aktif menjadi 
aktif mengeluarkan pendapat 
mereka. Peneliti pun memberikan 
penjelasan agar semua pasangan 
dapat tahu jawaban yang sebenarnya 
sehingga tidak terjadi kesalahan pada 
setiap pasangan. Karena penelitian 
ini dilakukan pada bulan ramadhan, 
setiap 1 jam pertemuan dikurangi 10 
menit. Bila pada hari biasa 
pertemuan dilakukan selama 2 x 40 
menit, pada bulan ramadhan menjadi 
2 x 30 menit. Peneliti merasa 
kekurangan waktu dalam proses-
belajar mengajar. Sehingga peneliti 
harus bisa membagi waktu seefisien 
mungkin agar tahap-tahap pada 
proses pembelajaran mnggunakan 
model pembelajaran kooperatif tipe 

Think Pair Share dapat dilaksanakan 
dengan baik.  

 Dari hasil pelaksanaan model 
pembelajaran kooperatif tipe Think 
Pair Share pada kelas VIII A 
menunjukkan bahwa tahap-tahap 
yang ada dalam model pembelajaran 
kooperatif tipe Think Pair Share dapat 
dilaksanakan dan nilai rata-rata 
evaluasi 1  sebesar 68,3. 

Pada pertemuan kedua, siswa 
mulai aktif dan mulai terbiasa 
dengan model pembelajaran 
kooperatif tipe Think Pair Share. Pada 
pertemuan ini, pada tahap berbagi 
siswa mulai aktif untuk memberikan 
pendapat mereka keseluruh kelas 
dalam mengerjakan soal yang ada di 
LKS. Setiap pasangan ingin 
memberikan jawaban atas pekerjaan 
yang telah mereka lakukan. Karena 
terlalu banyak pasangan yang ingin 
mempresentasikan hasil kerjanya, 
peneliti memlih salah satu pasangan 
yang mengerjakan soal di papan 
tulis. Bagi pasangan yang tidak ada 
kesempatan untuk maju ke depan, 
peneliti memberikan kesempatan 
kepada setiap pasangan untuk 
melapor hasil kerjanya, kemudian 
membandingkan hasil kerja dengan 
pasangan lain agar terjadi proses 
diskusi antara mereka sehingga 
mereka bisa tahu jawaban 
sebenarnya. Pada pertemuan ini nilai 
rata-rata evaluasi 2 yang dikerjakan 
siswa terjadi peningkatan yaitu 80,2. 

Pada pertemuan ketiga, 
kegiatan belajar dapat diikuti siswa 
dengan baik. Kegiatan belajar 
dilaksanakan sesuai dengan tahap-
tahap pada model pembelajaran 
kooperatif tipe Think Pair Share. Pada 
pertemuan ini pun terjadi 
peningkatan nilai rata-rata siswa 
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dalam mengerjakan soal evaluasi 3 
yaitu 82,3.    

Pada pertemuan keempat 
sistem belajar dengan model 
pembelajaran Think Pair Share masih 
berjalan dengan baik, namun pada 
tahap berbagi banyak sekali 
pasangan yang terjadi kesalahan 
dalam mengerjakan soal yang 
berkaitan dengan pembagian pada 
bentuk aljabar. Hampir sebagian 
pasangan merasa kebingungan 
dalam memahami soal, sehingga 
peneliti lebih banyak menjelaskan 
tentang materinya. Setelah dijelaskan, 
siswa pun sedikit mengerti tentang 
materi yang dipelajari. Pada 
pertemuan ini, nilai rata-rata siswa 
mengerjakan soal evaluasi 4 sebesar 
80,8 terjadi penurunan dibandingkan 
dengan pertemuan 3. Namun jika di 
bandingkan dengan pertemuan 1 dan  
pertemuan 2, nilai rata-rata evaluasi 4 
tetap lebih besar.    

Setelah eksperimen selesai, 
dilakukan tes akhir yang terdiri dari 
5 butir soal esai yang mencakup 
materi pada pertemuan 1 sampai 
pertemuan 4 yang mengacu pada 
indikator pemahaman konsep. Dari 
hasil tes akhir, diperoleh rata-rata 
nilai siswa 72,00. Berdasarkan 
penilaian kategori kemampuan siswa 
yang dikemukakan oleh Depdiknas 
(2007 : 32), nilai dengan rentang 71-85 
masuk dalam kategori kemampuan 
siswa yang baik. Karena 204,2=hitungt  

> 673,1=tabelt  maka 0H ditolak dan 

aH  diterima dimana )1( α−t  didapat 
dari daftar distribusi t dengan %5=α
dan dk = 56, jadi ada pengaruh 
positif model pembelajaran 
kooperatif tipe Think Pair Share 
terhadap kemampuan pemahaman 

konsep Matematika siswa di SMP 
Negeri 1 Kelapa Bangka Barat.  

 
D. Simpulan dan Saran 
Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan 
pembahasan pada bab sebelumnya, 
dapat disimpulkan bahwa ada 
pengaruh positif model pembelajaran 
kooperatif tipe Think Pair Share 
terhadap kemampuan pemahaman 
konsep Matematika siswa di SMP 
Negeri 1 Kelapa Bangka Barat. Dari 
perolehan pencapaian nilai, 
pelaksanaan model pembelajaran 
kooperatif tipe Think Pair Share 
memberikan hasil yang lebih baik 
dibandingkan dengan pendekatan 
ekspositori. Hasil belajar siswa yang 
mengacu pada indikator pemahaman 
konsep setelah pelaksanaan model 
pembelajaran kooperatif tipe Think 
Pair Share pada kelas eksperimen 
(kelas VIII.A) termasuk dalam 
kriteria baik, dengan nilai rata-rata 
tes akhir sebesar 72,00. 

 
Saran 
1. Bagi guru, khususnya guru mata 

pelajaran Matematika di SMP 
Negeri 1 Kelapa hendaknya dapat 
dijadikan sebagai salah satu 
pertimbangan dalam mengambil 
kebijakan untuk menerapkan 
sistem belajar kepada siswa agar 
siswa menjadi lebih aktif dan 
pemahaman terhadap konsep 
Matematika pun menjadi lebih 
meningkat. 

2. Bagi Kepala Sekolah, hendaknya 
model pembelajaran kooperatif 
tipe Think Pair Share dapat 
dijadikan sebagai salah satu 
alternatif dalam menerapkan 
model mengajar yang digunakan 
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guru dalam upaya mengaktifkan 
siswa dalam belajar dan 
meningkatkan pemahaman 
konsep Matematika siswa 
sehingga tercapai tujuan 
pembelajaran yang direncanakan.  

3. Bagi peneliti lain, khususnya 
dalam dunia pendidikan yang 
mau meneliti hal-hal yang belum 
terungkap pada penelitian ini 
atau mau mengembangkan hasil 
dari penelitian ini, skripsi ini bisa 
dijadikan salah satu refrensi 
untuk langkah selanjutnya.  
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Abstract 

 
To promote learning pkn itself of course teachers should have effective strategy, 

creative and innovative for use on the vocational students in yogyakarta sleman berbah 
muhammadiyah. Students now of course not be fond of the delivery of the material using the 
strategies carried out by the teacher learning that only explains of damage, because that 
strategy not so in accordance with the development of this now. Teachers must be thinking of 
innovative and creative in applying the strategy that corresponds to current students. So that 
the delivery of the material performed by teacher could increase the motivation of students in 
the process of learning. Knowing the implementation of this research strategy bertujuanuntuk 
ekspositori teachers in a class of learning, and to know how ekspositori applied by the teacher 
learning strategy. The subject of research is pkn teachers in vocational muhammadiyah berbah 
sleman yogyakarta. The object of his research is the implementation of the strategy of learning 
ekspositori PKn teachers in vocational muhammadiyah berbah sleman yogyakarta. An 
instrument of this research in interviews and observations. The technique of data analysis 
done by descriptive qualitative. 

The results of research showed that learning strategy teachers PKn employ any 
strategy ekspositori and to join it to other strategy. Because, by using one strategy to make it 
less well-off student can understand and understanding the subjects given, so that strategies 
strategy need else would ekspositori becomes strategy broad items without having to give it, 
by the presence of other strategies that would make students more aware of the subjects given, 
as using video, and points to the real example drama directly to the students. About 
komparasi learning strategy teachers PKn it can be seen of the way or learning approach done 
by teachers in the classroom. After that, teachers PKn also increase the competency civic 
knowladge, civic skills, and civic dispositons for learners. 

 
Key Words: Strategy , An Increase In, Competence. 
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Abstrak 
 

Untuk meningkatkan pembelajaran PKn itu sendiri tentunya guru harus memiliki 
strategi yang efektif, kreatif dan inovatif untuk digunakan pada siswa di SMK 
Muhammadiyah Berbah Sleman Yogyakarta. Siswa sekarang tentu tidak akan menyukai 
penyampaian materi yang dilakukan oleh guru dengan menggunakan strategi-strategi 
pembelajaran yang hanya menjelaskan materi saja, karena strategi itu tidak begitu sesuai lagi 
dengan perkembangan sekarang ini. Guru harus dapat berpikir inovatif dan kreatif dalam 
menerapkan strategi yang sesuai ke siswa saat ini. Sehingga penyampaian materi yang 
dilakukan oleh guru dapat meningkatkan motivasi siswa dalam proses pembelajaran. 
Penelitian ini bertujuanuntuk mengetahui Implementasi strategi pembelajaran Ekspositori 
guru di kelas, serta untuk mengetahui bagaimana strategi pembelajaran Ekspositori 
diterapkan oleh guru. Subjek penelitian merupakan guru PKn yang ada di SMK 
Muhammadiyah Berbah Sleman Yogyakarta. Objek penelitiannya adalah Implementasi 
Strategi Pembelajaran Ekspositori  Guru PKn di SMK Muhammadiyah Berbah Sleman 
Yogyakarta. Instrumen penelitian ini berupa wawancara dan observasi. Teknik analisis data 
dilakukan dengan deskriptif kualitatif. 
 Hasil penelitian menunjukan bahwa strategi pembelajaran guru PKn menggunakan 
strategi Ekspositori serta menggabungkannya dengan strategi lain. Karena , dengan 
menggunakan satu strategi saja itu kurang mampu untuk membuat siswa memahami serta 
mengerti akan materi yang diberikan , sehingga di butuhkan strategi lain agar strategi 
ekspositori menjadi strategi yang luas tanpa harus memberikan materi-materi saja, dengan 
adanya strategi lain itu akan membuat siswa lebih mengerti akan materi yang diberikan, 
seperti menggunakan video, drama serta menunjukkan langsung contoh nyata kepada siswa. 
Mengenai komparasi strategi pembelajaran guru PKn dapat diketahui dari cara atau 
pendekatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru di dalam kelas. Setelah itu,  guru PKn 
juga meningkatkan kompetensi civic knowladge, civic skills, dan civic dispositons bagi peserta 
didik. 
 
Kata kunci: Strategi, Peningkatan, Kompetensi 
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A. Pendahuluan 
Salah satu masalah yang 

dihadapi guru dalam hal proses 
pembelajaran adalah kurangnya 
pengembangan strategi yang efektif, 
kreatif dan inovatif digunakan pada 
siswa saat ini. Hal itu membuat 
pengetahuan siswa terhadap 
pembelajaran yang ada di sekolah 
belum tercapai secara maksimal. 
Padahal dengan menggunakan 
strategi efektif itu akan membuat 
suatu proses pembelajaran berjalan 
terus menerus dan siswa bisa 
memahami secara sistematis. Untuk 
meningkatkan pembelajaran yang 
lebih kreatif maka guru harus 
mempunyai suatu cara atau metode 
yang membut siswa merasa senang 
dalam belajar, hal ini akan membuat 
proses pembelajaran di dalam kelas 
tidak hanya diarahkan kepada 
kemampuan siswa untuk menghafal 
materi atau informasi yang diberikan 
oleh guru, tetapi membuat siswa 
lebih berkembang dalam belajar. 

Menurut UU No. 20 tahun 
2003 pasal 3, bahwa fungsi 
pendidikan nasional adalah 
mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban 
bangsa yang bermartabat dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan 
bangsa. 

Dalam mencapai strategi 
pembelajaran guru harus 
mempunyai inovasi dalam 
memberikan suatu pembelajaran agar 
bahan materi atau cara guru 
mengajar tidak membuat siswa 
merasa bosan. Tetapi sekarang ini 
dari strategi-strategi tersebut banyak 
guru yang belum mampu atau belum 
menerapkannya ke siswa sehingga 
penyampaian materi yang diberikan 

hanya melalui buku dan teori saja. 
Untuk menentukan strategi yang 
baik dalam belajar seorang guru 
harus mempunyai  inovasi dalam 
penyampaian materi pembelajaran, 
seperti memberikan motivasi kepada 
siswa khususnya dalam hal belajar. 
Tetapi kenyataannya sekarang 
banyak guru yang belum 
menggunakan strategi yang baik, 
sehingga membuat siswa merasa 
bosan dan malas untuk datang dan 
belajar di kelas. Hal ini akan 
membuat suatu contoh proses 
pembelajaran yang kurang tepat, 
namun apabila guru menggunakan 
serta menerapkan strategi 
pembelajaran yang sesuai dengan 
kemampuan siswa di sekolah itu 
akan membuat siswa merasa tertarik 
dan lebih mudah menerima materi 
yang diberikan. 

Setiap guru mempunyai cara 
yang berbeda dalam melaksanakan 
suatu kegiatan dalam pembelajaran. 
Biasanya cara tersebut telah 
direncanakan terlebih dahulu 
sebelum pelaksanaan kegiatan itu 
dilaksanakan. Bila belum mencapai 
hasil yang optimal, mereka berusaha 
mencari cara lain yang dapat 
mencapai tujuannya. Proses tersebut 
menunjukkan bahwa orang selalu 
berusaha mencari cara terbaik untuk 
mendapatkan hasil yang diharapkan. 
Setiap orang yang menerapkan cara 
tertentu dalam suatu kegiatan 
pembelajaran, menunjukkan bahwa 
orang tersebut telah melakukan 
strategi.  

Ada beberapa pendapat 
tentang pengertian strategi 
pembelajaran, diantaranya yaitu: 
1. Kemp (Wina Sanjaya, 2011: 126) 

mengemukakan bahwa strategi 
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pembelajaran adalah suatu kegiatan 
pembelajaran yang harus dikerjakan 
guru dan siswa agar tujuan 
pembelajaran dapat dicapai secara 
efektif dan efisien. 
 

2. Dick and Carey (Wina sanjaya, 
2011: 126) menyebutkan bahwa 
strategi pembelajaran adalah suatu 
set materi dan prosedur 
pembelajaran yang digunakan 
secara bersama-sama untuk 
menimbulkan hasil belajar pada 
siswa. 
 

3. Strategi pembelajaran adalah 
kegiatan-kegiatan yang perlu 
dilakukan dalam rangka 
membantu siswa menguasai 
materi pelajaran dalam rangka 
mencapai kemampuan dasar dan 
standar kompetensi yang telah 
ditentukan (Abdul Gafur, 2007: 
35). 

Metode digunakan untuk 
merealisasikan strategi yang telah 
ditetapkan. Strategi berbeda dengan 
metode, strategi menunjuk pada 
sebuah perencanaan untuk mencapai 
sesuatu, sedangkan metode adalah 
cara yang dapat digunakan untuk 
melaksanakan strategi. Dengan kata 
lain, strategi adalah a plan of operation 
achieving something, sedangkan 
metode adalah a way in achieving 
something (Wina Sanjaya, 2011: 127). 

Strategi pembelajaran 
ekspositori, menurut sanjaya 
merupakan strategi pembelajaran 
yang menekankan kepada proses 
penyampaian materi secara verbal 
dari seorang guru kepada 
sekelompok siswa dengan maksud 
agar siswa dapat menguasai materi 

secara optimal (Umi Zulfa, 2010: 85-
92). 

Tidak ada satu strategi  
pembelajaran yang dianggap baik 
dibandingkan dengan strategi 
pembelajaran yang lain nya. Baik 
tidaknya suatu strategi pembelajaran 
bisa dilihat dari efektif tidaknya 
strategi tersebut dalam mencapai 
tujuan pembelajaran yang telah 
ditentukan. 

Dalam penggunaan strategi 
pembelajaran ekspositori terdapat 
beberapa prinsip yang harus 
diperhatikan oleh setiap guru. Setiap 
prinsip tersebut dijelaskan dibawah 
ini (Wina Sanjaya,2011:181). 

 
a. Berorientasi pada Tujuan 

Walaupun penyampaian 
materi pelajaran merupakan ciri 
utama dalam strategi 
pembelajaran ekspositori melalui 
metode ceramah, namun tidak 
berarti proses penyampaian 
materi tanpa tujuan 
pembelajaran; justru tujuan 
itulah yang harus menjadi 
pertimbangan utama dalam 
penggunaan strategi ini. 

 
b. Prinsip Komunikasi 

Proses pembelajaran dapat 
dikatakan sebagai proses 
kemunikasi, yang menunjuk 
pada proses penyampaian pesan 
dari seseorang (sumber pesan) 
kepada seseorang atau 
sekelompok orang (penerima 
pesan). Pesan yang ingin 
disampaikan dalam hal ini 
adalah materi pelajaran yang 
diorganisir dan disusun sesuai 
dengan tujuan tertentu yang 
ingin dicapai. Dalam proses 
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komunikasi guru sebagai sumber 
pesan dan siswa berfungsi 
sebagai penerima pesan. 

 
c. Prinsip Kesiapan 

Dalam teori belajar 
koneksionisme, kesiapan 
merupakan salah satu hukum 
belajar. Inti dari hukum belajar 
ini adalah bahwa setiap individu 
akan merespons dengan cepat 
dari setiap stimulus manakala 
dalam dirinya sudah memiliki 
kesiapan sebaliknya, tidak 
mungkin setiap individu akan 
merespons setiap stimulus yang 
muncul manakala dalam dirinya 
belum memiliki kesiapan, yang 
dapat di tarik dari hukum belajar 
ini adalah, agar siswa dapat 
menerima informasi sebagai 
stimulus yang sudah berikan, 
terlebih dahulu guru harus 
memposisikan mereka dalam 
keadaan siap baik secara fisik 
maupun psikis untuk menerima 
pelajaran. 

d. Prinsip Berkelanjutan 
Proses pembelajaran 

ekspositori harus dapat 
mendorong siswa untuk mau 
mempelajari materi pelajaran 
lebih lanjut. Pembelajaran bukan 
hanya berlangsung pada saat itu, 
akan tetapi juga untuk waktu 
selanjutnya. Ekspositori yang 
berhasil adalah manakala melalui 
proses penyampaian dapat 
membawa siswa pada situasi 
ketidak seimbangan 
(disequilibrium), sehingga 
mendorong mereka untuk 
mencari dan menemukan atau 
menambah wawasan melalui 
proses belajar mandiri. 

Kelebihan strategi ekspositori 
merupakan pembelajaran yang 
banyak dan sering digunakan dan 
strategi ekspositori mempunyai 
kelebihan sebagai berikut ,salah 
satunya yaitu (Wina Sanjaya, 
2011;190): dengan strategi 
pembelajaran ekspositori guru bisa 
mengontrol urutan dan keluasan 
materi pembelajaran, dengan 
demikian ia dapat mengetahui 
sampai sejauh mana siswa menguasai 
bahan pelajaran yang disampaikan 

Kekurangan strategi 
ekspositori disamping memiliki 
kelebihan, strategi ekspositori juga 
memiliki kekurangan, (Abdul Majid, 
2013:221). Diantara nya sebagai 
berikut, salah satunya yaitu: Strategi 
pembelajaran ini hanya mungkin 
dapat dilakukan terhadap siswa yang 
memiliki kemampuan mendengar 
dan menyimak secara baik. Untuk 
siswa yang tidak memiliki 
kemampuan seperti itu perlu 
digunakan strategi lain. 
Hubungan strategi ekspositori 
dengan strategi lain: 
a. Meningkatkan Perhatian Siswa 

Dengan perhatian penuh 
yang diberikan oleh seorang guru, 
diharapkan siswa akan mampu 
menguasai materi yang diberikan 
guru. Perhatian siswa dalam 
kegiatan pembelajaran sangat 
penting, karena dengan perhatian 
yang diberikan siswa terhadap 
materi pelajaran akan mendukung 
tercapainya tujuan pembelajaran. 

b. Memotivasi Siswa 
Dalam konteks ini, variasi 

mengajar yang diberikan guru 
sangat berkontribusi besar dalam 
membantu siswa agar lebih 
termotivasi dalam belajar. 
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Seseorang siswa tidak dapat 
belajar dengan baik dan tekun jika 
tidak ada motivasi dalam dirinya. 
Bahkan kalau tanpa motivasi, 
seseorang siswa tidak akan 
melakukan kegiatan belajar 

c. Mendorong Anak Didik Untuk 
Belajar 

Menyediakan lingkungan 
belajar adalah tugas guru. 
Kewajiban belajar adalah tugas 
anak didik. Kedua kegiatan ini 
menyatu dalam sebuah interaksi 
pengajaran yang disebut interaksi 
edukatif. Dalam pembelajaran 
perlu diperhatikan bagaimana 
keterlibatan siswa dalam 
pengorganisasian pengetahuan, 
apakah mereka aktif atau 
pasif.  Banyak jenis aktivitas yang 
dapat dilakukan oleh siswa selama 
mengikuti pembelajaran.   

Berkenaan dengan hal 
tersebut, Paul B. Dierich (dalam 
Sadirman, 2004: 101) 
menggolongkan aktivitas siswa 
dalam pembelajaran antara lain 
sebagai berikut 
(file:///F:/Cara%20Meningkatka
n%20Aktivitas%20Belajar%20Sisw
a.ht): 
1. Visual activities, Yang termasuk 

di dalamnya misalnya, 
membaca, memperhatikan 
gambar, demonstrasi, 
percobaan, pekerjaan orang 
lain. 

2. Oral activities, seperti: 
menyatakan, merumuskan, 
bertanya, dan memberi saran, 
mengeluarkan pendapat, 
mengadakan wawancara, 
diskusi, intruksi. 

3. Listening activities, sebagai 
contoh mendengarkan: uraian, 

percakapan, 
diskusi,musik,pidato. 

4. Writing activities, seperti 
misalnya menulis cerita, 
karangan, laporan, 
angket,menyalin. 

5. Drawing activities, misalnya: 
menggambar, membuat grafik, 
peta, diagram. 

6. Motor activities, yang termasuk 
di dalamnya antara lain: 
melakukan percobaan, 
membuat konstruksi, model 
mereparasi, bermain, 
berkebun, beternak. 

7. Mental activities, sebagai 
contoh misalnya: 
menganggapi, mengingat, 
memecahkan soal, 
menganalisa, melihat 
hubungan, mengambil 
keputusan. 

8. Emotional activities, seperti 
misalnya : menaruh minat, 
merasa bosan, gembira, 
bersemangat, bergairah, 
berani, tenang, dan gugup 
Sarana juga berperan penting 

dalam tercapainya strategi 
pembelajaran yang maksimal. 
Diantaranya didukung oleh bantuan 
media komunikasi dalam 
pendidikan.  

Media Pembelajaran dapat 
diklasifikasikan menjadi beberapa 
klasifikasi tergantung dari sudut 
mana melihatnya. 

Dilihat dari sifatnya, media 
dapat dibagi ke dalam: 
a. Media auditif 

Media auditif yaitu media 
yang hanya dapat didengar saja, 
atau media yang hanya memiliki 
unsur suara, seperti radio dan 
rekaman suara. 
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b. Media visual 
Media visual yaitu media 

yang hanya dapat dilihat saja, 
tidak mengandung unsur suara. 
Yang termasuk ke dalam media 
ini adalah film slide, foto, 
transparasi, lukisan, gambar, dan 
berbagai bentuk bahan yang 
dicetak seperti media grafis dan 
lain sebagainya. 

 
c. Media audiovisual 

Media audivisual yaitu 
jenis media yang selain 
mengandung unsur suara juga 
mengandung gambar yang bisa 
dilihat, misalnya rekaman video, 
berbagai ukuran film, slide suara, 
dan lain sebagainya. 
Kemampuan media ini dianggap 
lebih baik dan lebih menarik, 
sebab mengandung kedua unsur 
jenis  media yang pertama dan 
kedua. 

Hal ini agar sistem 
penyampaian ilmu dapat 
bermanfaat dan lebih maksimal 
dalam meningkatkan 
pelaksanaan pembelajaran serta 
meningkatkan kualitas guru 
dalam mengajar dan mampu  
memiliki daya saing tinggi dalam 
ilmu pendidikan. Dewasa ini 
semakin terasa akan pentingnya 
sarana pendidikan dalam 
mencapai tujuan pendidikan 
yang dirumuskan. Hal ini sejalan 
dengan kenyataan bahwa 
pendidikan merupakan kegiatan 
komunikasi yang intinya adalah 
penyampaian dan pertukaran 
pesan pada paserta didik. Sarana 
pendidikan dipandang dapat 
membantu keberhasilan proses 
pendidikan.  

Penelitian ini dilakukan 
untuk mencari tahu proses 
strategi pembelajaran ekspositori 
yang diterapkan guru dalam 
proses pembelajaran di kelas. 
Sehingga proses tersebut bisa 
diketahui dengan benar dan 
mudah dipahami. Siswa sebagai 
Input yang mana siswa 
menerima dan melaksanakan 
kegiatan-kegiatan yang 
diberikan, namun dalam proses 
pembelajar setiap siswa 
mempunyai suatu perbedaan 
sikap, serta kemampuan untuk 
berfikir dan menangkap materi 
yang diberikan. Sehingga guru 
membutuhkan aoutput yang di 
dalamnya terdapat prestasi siswa 
dan kompetensi siswa. Dengan 
adanya prestasi siswa guru akan 
lebih mudah menilai 
kemampuan siswa tersebut, serta 
mengetahui siswa yang mana 
aktif atau kurang memahami, 
yaitu dengan menggunakan nilai 
rapot dan nilai tugas-tugas. 

Untuk meningkatkan 
pembelajaran PKn serta 
mengetahui efektifitas 
pembelajaran. Kita harus tahu 
tentang strategi apa yang 
diterapkan Oleh guru yang ada 
di SMK Muhammadiyah Berbah 
Sleman Yogyakarta.  

 
B. Metode Penelitian  

Pendekatan yang digunakan 
dalam penelitian ini yaitu 
pendekatan kualitatif. Bogdan dan 
Taylor mendefinisikan metodologi 
kualitatif sebagai prosedur penelitian 
yang menghasilkan data deskriptif 
berupa kata-kata tertulis atau lisan 
dari orang-orang dan perilaku yang 
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dapat diamati. (Moleong, 2002: 3) 
Oleh karena itu, peneliti 
menggunakan pendekatan kualitatif 
karena relevan dengan tujuan dari 
penelitian yang akan mengetahui 
strategi pembelajaran guru PKn di 
SMK Muhammadiyah Berbah Sleman 
Yogyakarta. 

Jenis Penelitian ini adalah 
penelitian deskriptif analitis yakni 
suatu penelitian yang bertujuan 
untuk memberikan gambaran 
tentang realitas  pada objek yang 
diteliti secara objektif.  Penelitian 
deskriptif ini merupakan suatu 
penelitian yang dilakukan dalam 
rangka untuk mengetahui nilai-nilai 
variabel mandiri, baik satu variabel 
atau lebih tanpa membuat 
perbandingan-perbandingan, atau 
menghubungkan antara variabel satu 
dengan variabel yang lain. Sehingga 
penelitian ini menekankan pada satu 
variabel yakni implementasi strategi 
pembelajaran ekspositori guru PKn 
di SMK Muhammadiyah Berbah 
Sleman Yogyakarta.  

Dalam penelitian ini mengenai 
tempat penelitiannya dilakukan di 
SMK Muhammadiyah Berbah Sleman 
Yogyakarta. Aktivitas penelitian ini 
secara keseluruhan dilaksanakan 
selama tiga bulan, dimulai sejak 11 
April sampai 15 juni 2013. Dalam 
penelitian ini, guru sebagai subjek 
penelitian merupakan guru PKn di 
SMK Muhammadiyah Berbah Sleman 
Yogyakarta. Untuk melengkapi hasil 
yang sesuai dalam penelitian, 
dibutuhkan objek dari penelitian, 
maka dapat ditentukan bahwa objek 
penelitiannya adalah Implementasi 
strategi pembelajaran ekspositori 
guru PKn di SMK Muhammadiyah 
Berbah Sleman Yogyakarta. 

Mengenai indikator yang diteliti 
yaitu terkait Persiapan guru 
(preparation), penyajian materi 
(presentation), menghubungkan 
(corerelation), menyimpulkan,  
(generalization), penerapan 
(application). Serta, visual activities, oral 
activities, listening activitie, writing 
activities, drawing activities, motor 
activities, mental activities, emotional 
activities dan juga media auditif,  
media visual, media audiovisual, 
adapun tentang kompetensi yaitu 
civil knowladge, civil skiil, civil 
dispositions. 

Dalam penelitian ini 
menggunakan sistem wawancara dan 
observasi,yang mana dalam teknik 
ini akan mempermudah dalam 
mencari informasi dan juga data dari 
subjek penelitian sehingga penelitian 
ini dapat berjalan secara sistematis 
dan dapat diselesaikan tepat waktu. 

Dalam penelitian ini 
menggunakan wawancara 
mendalam, sebab hal ini dilakukan 
dalam konteks observasi partisipasi 
yang mana sesuai dengan penelitian 
yang akan peneliti lakukan. Peneliti 
terlibat secara intensif dengan setting 
penelitian terutama pada 
keterlibatannya dalam kehidupan 
informan. Selain itu wawancara 
mendalam adalah suatu proses 
mendapatkan informasi untuk 
kepentingan penelitian dengan cara 
dialog antara peneliti sebagai 
pewawancara dengan informan atau 
yang memberi informasi dalam 
konteks observasi partisipasi. 

Selain itu, peneliti melakukan 
observasi partisipan atau partisipatif, 
sebab observasi ini saya lakukan 
karena metode ini cukup mudah 
dilakukan untuk pengumpulan data. 
Untuk mengetahui kecendrungan 
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prilaku seseorang terhadap suatu 
kegiatan dapat dilakukan dengan 
cara menyaksikan secara langsung 
dan mendalam dengan subjeknya. 
Peneliti sengaja memilih observasi 
karena sangat bermanfaat secara 
signifikan terhadap pemecahan 
masalah penelitian atau sesuai 
dengan tujuan penelitian. 

 

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Deskripsi  Data Penelitian di SMK 
Muhammadiyah Berbah Sleman 
Yogyakarta 
1. Kegiatan Guru 

Dalam kegiatan guru, hal-
hal yang akan dilakukan dalam 
proses pembelajaran dikelas 
sehingga dapat berjalan secara 
sistematis seorang guru harus 
memiliki tahap-tahap dalam 
kegiatan pembelajaran 
diantaranya: 
a. Persiapan guru (preparation) 

seperti menyiapkan RPP serta  
menyiapkan materi-materi. 

b. Penyajian materi (presentation). 
Seperti halnya menyajikan 
suatu materi di kelas 
meskipun ada materi yang 
sulit untuk disajikan tetapi 
siswa di harapkan aktif 
mencari materi sendiri. 

c. Menghubungkan (corerelation), 
seorang guru harus 
mempunyai suatu cara atau 
teknik untuk menghubungkan 
antara materi dengan berbagai 
hal yang mudah ditangkap 
siswa. Karena dalam strategi 
ekspositori kaitannya dengan 
langkah korelasi atau 

menghubungkan materi 
pelajaran dengan pengalaman 
siswa itu akan memungkinkan 
siswa dapat menangkap 
keterkaitanya dalam struktur 
pengetahuan yang telah 
dimilikinya. 

d. Menyimpulkan (generalization), 
menjelaskan atau 
menyampaikan bahwa dalam 
menyimpulkan materi guru ke 
siswa dilakukan pada saat 
akhir pelajaran, itu dilakukan 
apabila waktu yang singkat 
atau materi yang terlalu 
banyak. Menyimpulkan 
berarti pula memberikan 
keyakinan kepada siswa 
tentang kebenaran suatu 
paparan. 

e. Penerapan (application). Yang 
guru lakukan yaitu 
menyimpulkan materi-materi 
yang sudah dijelasakan, dan 
memberikan pertanyaan ke 
siswa apa mereka ingat  materi 
yang dijelaskan tadi, atau bisa 
juga dengan memberikan 
tugas. 
 

2. Kegiatan Siswa  
Dalam kegiatan siswa, hal-

hal yang akan dilakukan dalam 
proses kegiatan siswa di kelas agar 
dapat berjalan secara sistematis 
seorang guru harus memiliki 
tahap-tahap dalam kegiatan 
pembelajaran diantaranya. Visual 
activities, oral acticities, listening 
activities, writing activities, drawing 
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activities, motor activities, mental 
activities, emotional activities. 
a. Visual activities 

Guru SMK 
Muhammadiyah Berbah 
menjelaskan bahwa yang dilihat 
guru dari visual activities dari 
siswa yaitu melalui gaya 
berbicara siswa. Serta diamati 
juga lewat pengamatan 
kepribadian, seperti sikap 
mereka berbicara, sikap duduk 
dan keaktifan siswa dalam 
belajar. Dengan melihat siswa 
dengan itu guru akan 
mendapatkan hasil yang 
dicapai, siswa mana saja yang 
aktif dalam kelas dan siswa 
yang mana yang hanya masuk 
kelas tetapi tidak memahami 
atau mengerti akan pelajaran. 

b. Oral activities 
Guru menjelaskan bahwa 

yang dilakukan guru dalam 
kelas agar siswa berani bertanya 
yaitu dengan membuat suasana 
kelas senyaman mungkin pada 
saat penyajian materi, sehingga 
konsentrasi siswa tidak hilang 
dan siswa mampu menangkap 
apa yang dijelaskan, hal ini 
berkaiatan dengan strategi 
ekspositori yang mana dalam 
Oral activities siswa diajarkan 
berani bertanya atau 
mengeluarkan pendapat 
mereka, sehingga proses belajar 
mengajar bisa berjalan dengan 
baik. 

c. Listening activities 
Guru menjelaskan bahwa 

agar siswa mau mendengar apa 
yang dijelaskan oleh guru di 
kelas yaitu dengan melakukan 
penyampaian yang jelas ke 

siswa dan berbicara yang tegas 
tetapi berwibawa hal ini sangat 
berkaitan dengan proses 
penyajian (Presentation) serta 
persiapan dalam strategi 
ekspositori yang mana suatu 
penyampaian dilakukan dengan 
suatu gaya yang menarik 
seperti menyiapkan suatu trik-
trik dalam mengajar sehingga 
siswa bisa masuk dalam materi 
yang dijelaskan serta siswa 
mampu untuk mengembangkan 
materi-materi tersebut dengan 
gaya mereka sendiri tanpa ada 
paksaan dari guru.  

d. Writing activities 
Dalam kegaiatan siswa ini 

guru menjelaskan bahwa pada 
saat guru memberikan materi di 
kelas, guru tidak memberikan 
waktu bagi siswa untuk 
menyalin apa yang dijelaskan, 
namun mungkin untuk kelas XI 
ini karena yang masuk terakhir 
saya kasih materi terakhir, 
kalau ada materi yang tidak di 
buku baru guru memberikan 
kesempatan. 

e. Drawing activities 
Guru menjelaskan bahwa 

yang dilihat guru dari siswa 
yaitu kepribadian siswa seperti 
kepribadian mereka di sekolah 
serta sikap siswa apakah siswa 
itu terbuka sesama teman atau 
dia hanya diam saja, dan guru 
juga melihat siswa dari 
keaktifan siswa, ini 
menunjukkan bahwa dalam 
drawing activities guru berhasil 
menilai siswa dari berbagai 
karakter setiap siswa, sehingga 
proses belajar mengajar bisa 
dilakukan guru sesuai dengan 
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karakter masing-masing siswa 
tersebut, karena setiap siswa 
mempunyai suatu perbedaan 
gaya belajar dan dalam strategi 
pembelajaran guru tidak 
memaksakan semua siswa 
untuk mempunyai karakter 
yang sama, tetapi guru 
memberikan arahan ke siswa 
untuk bisa mencari karakter 
belajar mereka dengan cara 
bersikap disiplin serta 
mematuhi peraturan yang ada 
di sekolah. 

f. Motor activities 
Dalam kegiatan ini guru 

menjelaskan bahwa yang guru 
lihat dari keaktifan siswa dari 
Motor activities yaitu melalui 
presentasi atau tugas makalah 
siswa dikelas, hal ini berkaitan 
dengan proses strategi 
pembelajaran yang mana 
strategi tersebut bertujuan agar 
siswa lebih aktif dari pada guru, 
serta bertujuan agar siswa 
belajar untuk menyampaikan 
materi yang mereka dapatkan 
melalui diskusi atau  tugas-
tugas yang diberikan oleh guru, 
sehingga strategi ekspositori di 
sini berperan sebagai pelengkap 
dari strategi atau metode 
tersebut.  

g. Mental activities 
Guru menjelaskan bahwa 

dalam memecahkan soal untuk 
guru sendiri apabila guru tidak 
paham maka disini guru akan 
memberi waktu untuk 
menjawab soal tersebut 
diminggu depan, dikarena kan 
guru takut apabila menjawab 
dengan tidak sesuai materi akan 
membuat siswa bertambah 

bingung, ini berkaitan dengan 
suatu strategi pembelajaran 
ekspositori dalam bentuk 
menyimpulkan (Generalization) 
suatu materi siswa, karena 
seorang guru dalam 
menyimpulkan materi harus 
sesuai dan benar-benar tepat 
dengan bahan. Tetapi bagi 
siswa yang sulit untuk 
memecahkan soal yang 
diberikan, maka guru akan 
memecahkan semaksimal 
mungkin dengan kalimat yang 
dijelaskan guru. 

h. Emotional activities 
Di sini guru menjelaskan 

bahwa yang harus dilakukan 
seorang guru agar siswa tidak 
bosan dalam kelas yaitu dengan 
memberikan suatu intermezzo. 
Intermezzo ini bisa berbentuk 
seperti bercanda dan selingan 
intinya ini bertujuan supaya 
jangan sampai pelajaran yang 
diberikan siswa itu 
membosankan atau jangan 
sampai kelas itu terasa kaku. 
Dengan kelas terasa kaku dan 
bosan maka siswa susah untuk 
memahami  pelajaran  dan sulit 
untuk diajak masuk dalam 
materi yang dijelaskan oleh 
guru, mungkin ini bisa 
dikatakan suatuproses 
pembelajaran yang menekankan 
guru untuk menggunakan suatu 
trik atau joke-joke yang 
menyegarkan seperti halnya 
menyiapkan suatu permainan 
atau game-game bagi siswa, 
sehingga dengan menggunakan 
cara seperti itu akan membuat 
siswa menyukai  proses 
pembelajaran yang diberikan. 
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3. Alat/Media 
Dalam kegiatan siswa, 

hal-hal yang akan dilakukan 
dalam proses kegiatan siswa 
dikelas agar dapat berjalan 
secara sistematis seorang guru 
harus memiliki tahap-tahap 
dalam kegiatan pembelajaran 
diantaranya. 

 
a. Media auditif 

Di sini guru 
menjelaskan bahwa guru 
tidak pernah 
menggunakan media 
tersebut dikarenakan 
fasilitas atau alat yang 
tidak tersedia dan hal 
tersebut diperkuat oleh 
penelitian observasi yang 
mana di situ jelas guru 
tidak menggunakan media 
tersebut. 

 
b. Media visual 

Guru menjelaskan 
bahwa guru di sekolah 
pernah menggunakan 
media visual tetapi dalam 
hal ini yang menggunakan 
media tersebut kelas X dan 
XI dalam bentuk LCD. 
Penggunaan LCD sangat 
membantu guru dalam 
proses memberikan materi 
apa lagi dalam strategi 
ekspositori guru yang 
lebih aktif dalam 
menjelaskan ke siswa 
karena guru di sini hanya 
memberikan sesuai 
dengan penerapan strategi 
ekspositori dalam bentuk 
penyajian (presentation) 
sehingga penyajian serta 

persiapan tersebut 
dilakukan guru untuk 
memudahkan penjelasan 
ke siswanya meskipun 
inti-intinya saja dan siswa 
tinggal mencatat dan 
melihat. 

 
c. Media audiovisual 

Guru menjelaskan 
bahwa guru menggunakan 
media ini, dan  
manfaatnya siswa lebih 
tertarik melihat gambar 
yang disediakan guru. 
Serta guru  lebih mudah 
menjelaskan ke siswa 
dengan gambar-gambar 
dan dengan penjelasan 
audio, seperti membuat 
suatu penjelasan melalui 
video tentang perjuangan 
bangsa Indonesia serta 
tantang hubungan 
internasional bangsa 
Indonesia, sehingga siswa 
lebih cepat dan mengerti 
akan apa yang dijelaskan 
dari video tersebut atau 
dengan audio itu disi 
dengan suara yang 
membuat kelas nyaman, 
berarti proses penggunaan 
media audiovisual sangat 
tepat dalam strategi 
ekspositori meskipun 
disini guru menyiapkan 
semuanya dari materi 
serta hal yang berkaitan 
dengan audiovisual, tetapi 
ini menjelaskan bahwa 
strategi ekspositori bisa 
berhasil apabila di 
gunakan dengan media 
yang tepat. Hal ini 
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diperkuat dengan hasil 
observasi yang mana guru 
jelas menggunakan media 
audiovisual dalam 
memberikan materi agar 
siswa lebih tertarik dan 
mudah memahami. 

 
Kompetensi 

pembelajaran PKn meliputi:  
a. Kompetensi civic knowladge 

Mengenai strategi 
yang digunakan guru PKn 
di SMK muhammadiyah 
Berbah untuk meningkatkan 
kompetensi civic knowladge 
siswa yaitu guru melakukan 
diskusi, tanya jawab dan 
memberikan contoh-contoh 
terkait dengan materi 
pembelajaran. Hal ini 
dilakukan guru agar siswa 
dapat memiliki 
kemampauan akademik 
dan keilmuan baik itu 
berupa teori maupun 
konsep. Mengenai contoh 
tema yang diberikan oleh 
guru tentang penyelesaian 
konflik dan Hak Asasi 
Manusia (HAM) di kelas, 
hal ini agar suatu 
permasalahan terkait tema 
tentang penyelesaian 
konflik dan HAM dapat 
diamati siswa sehingga 
siswa akan dapat 
memberikan pendapatnya 
pada diskusi tersebut, 
memberikan solusi terkait 
materi pembelajaran. 

Selain itu, dari diskusi 
tersebut guru juga dapat 
memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk 

melakukan tanya jawab. 
Tanya jawab ini dilakukan 
guru untuk melatih 
keberanian siswa untuk 
mengembangkan pendapat 
dari pertanyaan yang 
diajukan oleh siswa di 
dalam kelas. Dari tanya 
jawab ini siswa akan 
mengetahui materi 
pembelajaran yang masih 
belum dipahami oleh siswa 
dalam penyampaian materi 
guru di dalam kelas. 
Apabila siswa sudah 
mengetahui materi yang 
diberikan oleh guru melalui 
tanya jawab, maka 
diharapkan siswa dapat 
menjelaskan dan 
menafsirkan materi yang 
diberikan oleh guru 
tersebut secara maksimal 
sehingga tujuan dari 
penyampaian materi di 
kelas yang dilakukan oleh 
guru dapat meningkatkan 
civic knowladge siswa.  

 
b. Kompetensi civic skills 

Strategi yang 
digunakan oleh guru PKn 
di SMK Muhammadiyah 
Berbah  untuk meningkatkan 
civic skiils dari siswa yaitu 
diskusi, tanya jawab dan 
menjelaskan contoh-contoh 
real (nyata). Diskusi ini 
dilakukan guru untuk 
meningkatkan kemampuan 
siswa dalam partisipasi 
untuk mengikuti diskusi di 
kelas dengan cara 
memberikan contoh-contoh 
terkait materi pembelajaran. 
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Selain itu, guru juga 
melakukan tanya jawab 
dengan siswa terkait materi 
pembelajaran tentang 
kemampuan untuk 
berinteraksi dan latar 
belakang kebudayaan yang 
berbeda-beda. Tanya jawab 
ini dilakukan guru untuk 
melihat kemampuan 
berinteraksi siswa di dalam 
kelas terkait tanya jawab 
yang difasilitasi oleh guru. 
Jika siswa dapat memahami 
materi yang didiskusikan 
tentu didalam diskusi 
tersebut akan muncul tanya 
jawab antara siswa dengan 
guru. Diharapkan dari 
strategi yang diberikan oleh 
guru ini, siswa dapat 
memiliki keterampilan 
intelektualnya maupun 
keterampilan 
berpartisipasinya dan 
keterampilan tersebut dapat 
dilakukan siswa dalam 
kehidupan sehari-harinya. 

 
d. Kompetensi civic dispositions 

Strategi yang dilakukan 
guru PKn di SMK 
Muhammadiyah Berbah 
dalam meningkatkan civic 
dispositions siswa yaitu 
dengan memberikan 
contoh-contoh nyata kepada 
siswa.Hal ini dilakukan 
guru agar siswa dapat 
memiliki sikap maupun 
watak yang baik dalam 
pembelajaran materi PKn. 
Misalnya, guru memberikan 
contoh-contoh tentang 
materi toleransi dan 

kebersamaan. Guru 
menyampaikan bahwa 
seorang siswa harus saling 
toleransi dengan sesama 
siswa yang memiliki 
kepercayaan yang sama 
maupun dengan siswa yang 
memiliki kepercayaan lain.  

Hal ini dilakukan agar 
tercapai keselerasan dan 
kerukunan beragama 
sesama siswa maupun 
orang lain, karena civic 
dispositions ini sangat 
berkaitan dengan 
pendidikan atau 
pembelajaran pada dimensi 
watak dan sikap siswa ke 
arah yang positif. 

D. Simpulan dan Saran 

Berdasarkan hasil dan pembahasan 
di atas, maka dapat disimpulkan 
bahwa: 
 
a. Kegiatan guru 

Guru tersebut 
menggunakan teknik persiapan 
yang digunakan dalam mengajar. 
Teknik persiapan bertujuan agar 
guru sebelum mengajar atau 
memberikan materi ke siswa, 
guru harus menyiapkan RPP 
serta menyiapkan materi-materi 
sesuai dengan silabus yang ada. 
Serta melakukan penyajian 
materi dalam mengajar.  

Penyajian ini bertujuan 
dalam mengajar agar materi 
pelajaran dapat dengan mudah 
ditangkap dan dipahami oleh 
siswa. Seperti menggunakan 
intonasi suara yang jelas serta 
penggunaan bahasa yang baik, 
dan di sini guru juga  
menghubungkan materi 
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pelajaran dengan pengalaman 
siswa atau dengan hal-hal lain, 
ini akan memudahkan siswa 
untuk menangkap apa yang 
dijelaskan oleh guru sehingga 
kemampuan siswa untuk 
berpikir itu menjadi lebih mudah 
dan dengan memberikan suatu 
penerapan.  

Pertama, teknik penerapan 
yang dilakukan oleh guru PKn 
dengan cara menerapakan apa 
yang didapatkan guru serta 
memberikan umpan balik pada 
siswa terkait materi pembelajaran 
yang dijelaskan oleh guru di 
kelas. Kedua, teknik penerapan 
yang dilakukan oleh guru PKn 
yaitu dengan melakukan tanya 
jawab dan memberikan tes 
tertulis.  

 
b. Kegiatan siswa 

Dalam kegiatan siswa di 
sini ada beberapa kegiatan yang 
dilakukan guru dalam 
memberikan suatu pengajaran 
dan dalam melihat aktifitas siswa 
dalam kelas. Pertama, visual 
activities dalam hal ini yang guru 
lihat yaitu melalui gaya berbicara 
siswa dan menilai siswa melalui 
sikap mereka dalam kelas. 
Kedua, oral activities yaitu di sini 
yang dilakukan guru agar siswa 
berani bertanya yaitu dengan 
membuat kelas senyaman 
mungkin dan membuat siswa  
mudah memahami pelajaran 
dengan baik seperti 
menggunakan trik-trik yang 
disiapkan. Ketiga, listening 
activities. Yang dilakukan guru 
dalam kegiatan ini yaitu 
melakukan cara agar siswa mau 

mendengar pelajaran seperti 
memberikan suatu penyampaian 
yang menarik serta penyampaian 
yang tegas. 

Kemudian, keempat, 
writing activities. Dalam hal ini 
yang dilakukan guru dalam 
kegiatan siswa yaitu guru tidak 
memberikan kesempatan pada 
siswa untuk menyalin materi 
yang diberikan, karena siswa 
sudah mempunyai bahan sendiri 
dan di usahakan siswa ketika 
mengikuti pelajaran sudah 
menyiapkan materi tersebut. 
Kelima, drawing activities yaitu di 
sini guru melakukan penilaian 
dari kepribadian siswa sehingga 
guru mampu melihat siswa yang 
mana terbuka dan mampu 
menangkap materi yang 
diberikan. Keenam, motor 
activities. Yaitu di sini guru 
melakukan hal yang membuat 
siswa lebih aktif dengan cara 
memberikan tugas presentasi 
atau tugas makalah, dengan itu 
siswa akan aktif sesuai 
kemampuan masing-masing 
siswa dan tugas guru menilai 
siswa mana yang mampu aktif 
dalam tugas tersebut dan mana 
siswa yang kurang aktif. Ketujuh, 
mental activities dalam hal ini 
guru melakukan kegiatan dalam 
hal memecahkan soal-soal. 
Dengan cara memberikan suatu 
penjelasan ke siswa  dengan kata-
kata yang lebih mudah serta 
menjabarkan suatu soal tersebut 
dengan panjang lebar. 
Kedelapan. emotional activities, 
dalam hal ini yang dilakukan 
guru agar siswa tidak bosan 
dalam kelas yaitu guru 
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memberikan intermezzo atau  
bercanda serta selingan yang 
berfungsi agar kelas tersebut 
menjadi nyaman dan siswa 
mampu untuk belajar dengan 
baik. 

 
c. Alat atau media 

Dalam memberikan suatu 
pembelajar ke siswa di sini guru 
menggunakan media.  pertama, 
media auditif. Media auditif dalam 
hal ini guru Pkn di SMK 
Muhammadiyah Berbah Sleman 
Yoyakarta tersebut tidak pernah 
menggunakannya di karenakan 
fasilitas atau alat yang digunakan 
tidak tersedia. kedua, media 
visual. Dalam hal ini media visual 
sangat membantu guru karena 
dengan menggunakan media 
visual guru lebih mudah 
memberikan penjelasan yaitu 
dengan menggunakan  LCD. 
Ketiga, media audiovisual. Di sini 
media audiovisual sangat 
membantu guru dan siswa 
karena dengan media tersebut 
membuat siswa lebih tertarik dan 
membuat lebih mudah paham 
dengan memberikan gambar-
gambar dalam tayangan serta 
dengan video yang ada. 

 
d. Kompetensi pembelajaran PKn 

Kompetensi pembelajaran 
yang ingin dicapai oleh guru  
PKn di SMK Muhammadiyah 
Berbah Sleman Yogyakarta yaitu: 
pertama civic knowladge, untuk 
meningkatkan civic knowladge 
siswa yang dilakukan oleh guru 
PKn di SMK Muhammadiyah 
Berbah Sleman Yogyakarta, 
dapat diketahui strategi 

penyampaian materi untuk 
meningkatkan civic knowladge 
yaitu dengan cara memberikan 
contoh-contoh, melakukan 
diskusi, tanya jawab, dan dengan 
adanya contoh ini akan membuat 
siswa mampu untuk menangkap 
serta mengetahui contoh dalam 
kehidupan mereka.  

Kedua. civic skills, untuk 
meningkatkan civic skills siswa, 
yang dilakukan oleh guru PKn di 
SMK Muhammadiyah Berbah 
Sleman Yogyakarta, dapat 
diketahui komparasi strategi 
penyampaian materi untuk 
meningkatkan civic skills siswa 
yang dilakukan yaitu strategi 
penyampaian materi yang 
dilakukan oleh guru PKn di SMK 
Muhammadiyah Berbah Sleman 
Yogyakarta untuk meningkatkan 
civic skills siswa, yaitu dengan 
cara diskusi serta memberikan 
contoh langsung, baik dalam 
bentuk drama maupun diskusi 
sehingga dengan itu siswa 
mampu untuk mempraktekkan 
kembali apa yang dijelaskan di 
kelas. 

Ketiga, civic dispositions. 
untuk meningkatkan civic 
dispositions siswa yang dilakukan 
oleh guru PKn di SMK 
Muhammadiyah Berbah Sleman 
Yogyakarta, bahwa tidak ada 
perbedaan atau strategi-strategi 
untuk meningkatkan civic 
dispositions. Karena dengan cara 
memberikan contoh-contoh nyata 
dalam penyampaian materi 
untuk meningkatkan civic 
dispositions dari masing-masing 
siswa di kelas akan membuat 
siswa tersebut lebih pintar dan 
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mengerti, bahkan diharap siswa 
mampu untuk merubah 
prilakunya baik itu dalam 
lingkungan sekolah maupun 
keluarga, maka dengan itu disini 
di butuhkan suatu media atau 
pengajaran yang baik agar siswa 
mengetahui arti toleransi dalam 
masyarakat. 
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footnote. Untuk penulisan Daftar Pustaka hendaknya mengikuti format berikut ini. 
Contoh: (Djamarah, Syaipul Bahri. 2005. Guru dan Anak Didik dalam Interaksi 
Edukatif: Suatu Pendekatan Teoritis dan Psikologis, Edisi Revisi. Jakarta: 
Rineka Cipta.). 

 
Bentuk ini disesuaikan dengan sumber literaturnya seperti internet, jurnal, 

surat kabar dan lain-lain. 
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1. Naskah print out sebanyak 2 eksemplar dan disertai soft copy file menggunakan 
program MS Word dan sudah diterima redaksi paling lambat 60 hari sebelum 
penerbitan. 

2. Setiap naskah artikel akan dinilai terlebih dahulu oleh penyunting ahli, dan 
apabila ada hal-hal yang dirasa kurang maka naskah akan dikembalikan 
kepada penulis untuk diperbaiki. 

3. Jika naskah artikel layak dimuat maka redaksi akan menghubungi penulis. 
4. Kepastian pemuatan atau penolakan naskah akan diberitahukan. Artikel yang 

tidak dimuat tidak dikembalikan, kecuali atas permintaan penulis dan disertai 
biaya kirim. 

5. Penulis artikel berhak mendapat 2 eksemplar Jurnal Edutainment sebagai bukti 
cetak. 

6. Naskah dapat dikirim melalui: 
- Sekretariat STKIP MBB 
- Email jurnalistkipmbb@gmail.com 
- Contact Person  : Gustin, M.Pd. (0812-7106-5934) 

: Feri Ardiansah, M.Pd. (0852-6700-5167) 

mailto:jurnalistkipmbb@gmail.com

