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UPAYA GURU MENINGKATKAN KEMAMPUAN MOTORIK KASAR ANAK USIA 
DINI MELALUI PERMAINAN HAYAM JEUNG CAREUH DI PAUD SEKOLAH 

TAMAN YUNIOR HARMONI 
 

Uswatun Hasanah, Christian Erickson Sitio 
STKIP Mutiara Banten 

jurnalstkipmb@gmail.com  
 

ABSTRAK 
 

Penelitian ini mengankat judul Upaya Guru Meningkatkan Kemampuan Motorik 
Kasar Anak Usia Dini Melalui Permainan Hayam Jeung Careuh di PAUD Taman Yunior 
Harmoni”. Tujuan yang ingin dicapai melalui peneliatian ini adalah untuk mengatahui dan 
medeskripsikan perencanaan dalam pembelajaran motoric kasar anak usia dini melalui 
permainan Hayam Jeuang Careuh di PAUD Taman Yunior Harmoni. 

Kurniati (2010:30) mejelaskan bahwa “permainan rakyat tradisonal pada dasarnya 
dapat di golongkan mejadi 2, yaitu : permainan untuk bermain dan permainan untuk 
bertanding”. Sumber data penelitian ini adalah anak siswa PAUD Sekolah Taman Yunior 
Harmoni. Sedangkan sample berjuml;ah 30 orang anak. Pembelajaran dilaksanakan selama 1 
kali pertemuan, dengan durasi 30 menit dalam pertemuannya berikut gambaran pelaksanaan 
pembelajaran : Anak di kenalkan (1). Gerakan melompat (2). Melakukan gerakan melompat 
berjalan variasi (3). Menangkap dengan mengayunkan lengan (4). Melompat dan mendarat 
dengan 2 kaki (5). Melompat dan mendarat dengan 1 kaki (6). Lamanya waktu yang 
digunakan dalam proses belajar adalah hari Senin  dan Rabu dimulai dari pukul 07.30 – 10.00 
WIB. Dengan alokasi waktu pembelajaran pembukaan selama 30 menit, kegitan inti 60 
menit, istirahat 30 menit, dan diakhiri panutupan selama 30 menit. 
Kata Kunci : Meningkatkan Kemampuan Motorik Kasar Anak Usia Dini. 
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A. Latar Belakang 
Pendidikan Anak Usia Dini 

(PAUD) adalah pendidikan yang berfungsi 
untuk membantu pertumbuhan dan 
perkembangan jasmani, serta 
perkembangan kejiwaan peserta didik yang 
dilakukan di luar maupun di dalam 
lingkungan keluarganya. Pendidikan anak 
usia dini sepatutnya juga mencakup 
seluruh proses stimulasi psikososial dan 
tidak terbatas pada proses pembelajaran 
yang terjadi pada lembaga pendidikan. 
“Pendidikan anak usia dini dapat 
berlangsung dimana saja dan kapan saja 
seperti halnya interaksi manusia yang 
terjadi di dalam keluarga, teman sebaya, 
dan dari hubungan kemasyarakatan yang 
sesuai dengan kondisi dan perkembangan 
anak usia dini” (Anwar dan 
Ahmad,2004:2) 

Anak usia PAUD yang berada pada 
masa lima tahun pertama yang disebut the 
golden years merupakan masa emas 
perkembangan anak. (Sofia Hartati, 
2007:76). Pada masa tersebut anak 
mempunyai potensi yang sangat besar 
untuk mengoptimalkan segala aspek 
perkembangannya, termasuk 
perkembangan motoriknya. Hal ini 
perkembangan dari unsur kematangan dan 
pengendalian gerak tubuh.  

Keterampilan motorik, dan kontrol 
motorik, keterampilan motorik anak 
prasekolah tidak akan berkembang tanpa 
adanya kematangan kontrol motorik. 
Kontrol motorik tidak akan optimal tanpa 
kebugaran tubuh. Kebugaran tubuh tidak 
akan tercapai tanpa latihan fisik (Anwar 
dan Ahmad,2004:2). 

Pendidikan Anak Usia Dini 
(PAUD) sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
Dalam Permendiknas nomor 58 tahun 
2009 PAUD merupakan bentuk 
pendidikan anak usia dini yang terdapat di 
jalur  non formal (Hapidin, 2007:1.4). 
Sebagai salah satu lembaga pendidikan 
anak usia dini, PAUD mengelola anak usia 

empat sampai enam tahun.Jika ditelusuri 
lebih mendalam makna PAUD maka akan 
sampailah pada pengertian taman yang 
mengandung  makna filosofis bahwa 
PAUD merupakan taman yang indah, 
tempat anak-anak bermain sehingga anak 
mempunyai teman yang banyak dan 
bersosialisasi. 

Perkembangan anak meliputi 
segala perubahan yang terjadi pada anak, 
baik fisik, kognitif, emosi dan psikososial. 
Kemampuan anak untuk bersosialisasi 
dengan lingkungannya terkait dengan 
perkembangan psikososialnya. Masa 
perkembangannya, pembelajaran yang 
sesuai dengan kemampuan dan 
perkembangan anak memang dibutuhkan. 
Oleh karena itu, pembelajaran pada usia 
prasekolah merupakan tempat untuk 
mengembangkan potensi seoptimal 
mungkin sesuai dengan kemampuan, 
bakat, dan minat anak. 

Menurut Samsudin (2008:20) 
“pada masa anak kecil perkembangan fisik 
berada pada suatu tingkatan dimana secara 
organis telah memungkinkan untuk 
melakukan beberapa macam gerak dasar 
dengan variansinya”. Ukuran fisik yang 
semakin tinggi dan semakin  besar serta 
peningkatan jaringan otot yang cepat pada 
tahun-tahun terakhir masa ini telah 
memungkinkan bagi anak lebih mampu 
menjelajahi ruang yang lebih luas, serta 
menjangkau objek-objek yang berada 
disekitarnya. 

“Permainan tradisional merupakan 
permainan yang telah dimainkan oleh 
anak-anak pada suatu daerah secara 
tradisi” (Kurniati,2010:3). Pada waktu 
sekarang mungkin sekali permainan 
tradisional itu tidak lagi dimainkan oleh 
anak-anak. Permainan yang merupakan 
hasil budi daya manusia pada masa lampau 
itu, sebenarnya telah menarik anak untuk 
bersenang-senang, dan mempunyai 
pengaruh yang sangat bermakna pada 
perkembangan pribadi anak-anak. 
Permainan-permainan tradisional memiliki 
nilai positif, misalnya anak menjadi 
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banyak bergerak sehingga terhindar dari 
masalah obesitas anak. Sosialisasai mereka 
dengan orang lain akan semakin baik 
karena dalam permainan dimainkan oleh 
minimal 2 anak. Selain itu, dalam 
permainan berkelompok mereka juga harus 
menentukan strategi, berkomunikasi dan 
bekerja sama dengan anggota tim. 

Permainan tradisional yang 
tersebar di Jawa Barat secara umum 
memberikan kegembiraan kepada anak-
anak yang melakukannya. Pada umumnya 
permainan itu memiliki sifat yang 
universal, namun setiap daerah atau tempat 
memiliki cara yang berlainan dalam 
melakukan permainan ini. 

“Masyarakat Jawa Barat disinyalir 
sejak jaman klasik memiliki 
kecenderungan untuk memiliki 
keterampilan presentatif yang bersifat 
entertainment dalam wujud permainan 
rakyat yang dapat dijumpai dimana-mana”. 
(Kurniati,2010:2). 

Direktorat Nilai Budaya 
(Kurniati,2010:3) menjelaskan, bahwa 
“Permainan rakyat tradisional pada 
dasarnya dapat digolongkan menjadi dua, 
yaitu permainan untuk bermain dan 
permainan untuk bertanding”. Permainan 
untuk bermain lebih bersifat untuk mengisi 
waktu senggang, sedangkan permainan 
untuk bertanding hanya sedikit memiliki 
sifat tersebut. Ciri-ciri dari permainan ini 
adalah terorganisir, bersifat kompetetif, 
dimainkan paling sedikit dua orang, selain 
itu mempunyai kriteria yang menentukan 
siapa yang menang dan yang kalah serta 
mempunyai peraturan yang diterima 
bersama. 

Jenis-jenis permainan tradisional 
sangat banyak, hampir semua permainan 
tradisional berhubungan dengan motorik 
kasar maupun motorik halus. Salah satu 
permainan tradisional yang dapat 
meningkatkan motorik kasar anak 
khususnya gerak dasar keterampilan gerak 
manipulatif. Keterampilan gerak 
manipulatif melibatkan kontrol objek 
utama, dengan tungkai dan tungkai. Ada 

dua klasifikasi dalam keterampilan 
manifulatif, yaitu : menerima dan memberi 
kuat. Menerima merupakan keterampilan 
menerima objek contohnya yaitu 
menangkap dan menghentikan, sedangkan 
memberi kuat merupakan keterampilan 
karakteristik untuk memberi kuat kepada 
objek contohnya, yaitu melempar, 
memukul, dan menyepak. 

Pada perkembangannya, anak akan 
mengalami kemampuan untuk tugas gerak 
yang lebih banyak. Jenis-jenis gerak dapat 
dikuasai pada tahun-tahun yang berbeda-
beda.  

Menurut (Sukintaka 1992:50) 
“masa anak-anak awal atau usia 2-7 tahun 
mengalami tahap gerak dasar”. Pada masa 
ini anak membentuk dasar untuk gerak. 
Dasar gerak untuk keterampilan meliputi 
gerak lokomotor, nonlokomotor, 
manipulatif, dan menyadari gerak yang 
akan merupakan dasar dari macam-macam 
keterampilan, dan dapat melaksanakannya 
dengan tangkas.  

Anak-anak yang menunjukan 
aktifitas motorik yang baik pada usia 
prasekolah akan mempengaruhi aspek 
perkembangan motorik pada masa 
selanjutnya. Sebaliknya, jika anak kurang 
menunjukan keterampilan motorik yang 
baik pada usia prasekolah dapat 
mempengaruhi perkembangan motorik 
adalah diberikannya permainan tradisional. 

Berdasarkan pernyataan diatas, 
maka penelitian ini memfokuskan pada 
kajian Permainan Tradisional  Hayam 
jeung Careuh Dalam Rangka Peningkatan 
Motorik Anak Usia Dini. Oleh karena itu 
permainan tradisional cukup efektif 
diberikan kepada anak PAUD STY 
Harmoni dalam rangka peningkatan 
motorik anak.      

 
B. Identifikasi Masalah 

Dengan memperhatikan judul 
diatas, perlu adanya identifikasi masalah. 
Adapun identifikasi masalah dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Terdapat tanda-tanda, bahwa 
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permainan tradisional Hayam jeung 
Careuh relatif menarik diikuti dan 
disukai oleh anak didik. 

2. Terdapat tanda-tanda, bahwa anak 
didik aktif menyenangkan dan kreatif 
berpartisipasi secara merata. 

3. Terdapat tanda-tanda anak didik selain 
berpartisipasi aktif tetapi gerak 
motoriknya merupakan berfungsi yang 
relatif bermakna. 

4. Terdapat tanda-tanda melalui 
permainan tradisional Hayam jeung 
Careuh lebih disenangi lebih dari 
permainan lain yang banyak 
memerlukan fasilitas.  

 
C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, 
penulis bermaksud mencoba melakukan 
penelitian dengan sumber data anak PAUD 
STY Harmoni Permasalahan mendasar 
dalam penelitian  ini adalah   
1. Bagaimana perencanaan dalam 

pembelajaran motorik kasar anak usia 
dini melalui permainan Hayam jeung 
careuh di PAUD STY Harmoni? 

2. Bagaimana upaya guru dalam 
pelaksanaan pembelajaran motorik 
kasar melalui permainan Hayam jeung 
Careuh di PAUD STY Harmoni? 

3. Bagaimana upaya guru dalam 
peningkatan motorik kasar anak usia 
dini melalui permainan tradisional 
Hayam jeung Careuh di PAUD STY 
Harmoni? 

 
D. Hipotesis 

Hipotesis statistik uji simultan 
yang digunakan adalah : 
H0: P:0 Artinya  ada pengaruh signifikan 
secara simultan (bersama-sama) antara 
kelompok X1 (keterampilan gerak 
lokomotor) melalui Y (permainan 
tradisional). 
H0:#0 Artinya tidak ada pengaruh 
signifikan secara simultan (bersama-sama) 
antara kelompok X1 (Keterampilan gerak 
lokomotor) melalui Y (Permainan 
Tradisional). 

 
E. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mendeskripsikan perencanaan 

dalam pembelajaran motorik kasar 
anak usia dini melalui permainan 
Hayam jeung careuh di PAUD STY 
Harmoni 

2. Untuk mendeskripsikan upaya guru 
dalam pelaksanaan pembelajaran 
motorik kasar melalui permainan 
Hayam jeung Careuh di PAUD STY 
Harmoni. 

3. Untuk mendeskripsikan upaya guru 
dalam peningkatan motorik Kasar anak 
usia dini melalui permainan tradisional 
Hayam jeung Careuh di PAUD STY 
Harmoni. 

 
KAJIAN TEORI 
A. Konsep Pendidikan Anak Usia Dini 

(PAUD) 
Pengertian Pendidikan Anak Usia Dini 

Anak usia dini sebagaimana yang 
termaktub dalam Undang-undang 
Sisdiknas tahun 2003 pasal 1 ayat 14 
menyatakan bahwa: “Pendidikan anak usia 
dini adalah suatu upaya pembinaan yang 
ditujukan kepada anak sejak lahir sampai 
dengan usia enam tahun yang dilakukan 
melalui pemberian rangsangan pendidikan 
untuk membantu pertumbuhan dan 
perkembangan jasmani dan rohani agar 
anak memiliki kesiapan dalam memasuki 
pendidikan lebih lanjut”. Batasan lain 
mengenai usia dini pada anak berdasarkan 
psikologi perkembangan yaitu antara usia 
0–8 tahun. 

Di samping istilah pendidikan anak 
usia dini terdapat pula terminologi 
pengembangan anak usia dini yaitu upaya 
yang dilakukan oleh masyarakat dan atau 
pemerintah untuk membantu anak usia dini 
dalam mengembangkan potensinya secara 
holistik baik aspek pendidikan, gizi 
maupun kesehatan (Direktorat PAUD, 
2002:3). 

Pertumbuhan sering dikaitkan 
dengan kata perkembangan sehingga ada 
istilah tumbuh kembang. Ada pendapat 
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yang mengatakan bahwa pertumbuhan 
merupakan bagian dari perkembangan. 
Namun sebenarnya pertumbuhan dan 
perkembangan adalah dua hal yang 
berbeda. Pertumbuhan adalah perubahan 
ukuran dan bentuk tubuh atau anggota 
tubuh, misalnya bertambah berat badan, 
bertambah tinggi badan, bertambah 
lingkaran kepala, bertambah lingkar 
lengan, tumbuh gigi susu, dan perubahan 
tubuh yang lainnya yang biasa disebut 
pertumbuhan fisik. Pertumbuhan dapat 
dengan mudah diamati melalui 
penimbangan berat badan atau pengukuran 
tinggi badan anak. Pemantauan 
pertumbuhan anak dilakukan secara terus 
menerus dan teratur. 

Adapun perkembangan adalah 
perubahan mental yang berlangsung secara 
bertahap dan dalam waktu tertentu, dari 
kemampuan yang sederhana menjadi 
kemampuan yang lebih sulit, misalnya 
kecerdasan, sikap, tingkah laku, dan 
sebagainya. Proses perubahan mental ini 
juga melalui tahap pematangan terlebih 
dahulu. Bila saat kematangan belum tiba 
maka anak sebaiknya tidak dipaksa untuk 
meningkat ke tahap berikutnya misalnya 
kemampuan duduk atau berdiri.  

Pertumbuhan dan perkembangan 
masing-masing anak berbeda, ada yang 
cepat dan ada yang lambat, tergantung 
faktor bakat (genetik), lingkungan (gizi 
dan cara perawatan kesehatan), dan 
konvergensi (perpaduan antara bakat dan 
lingkungan). Oleh sebab itu perlakuan 
terhadap anak tidak dapat disamaratakan, 
sebaiknya dengan mempertimbangkan 
tingkat pertumbuhan dan perkembangan 
anak (Diktentis Diklusepa, 2003:8).  

Pada saat anak dilahirkan ia sudah 
dibekali tuhan dengan struktur otak yang 
lengkap, namun baru mencapai 
kematangannya pada saat setelah di luar 
kandungan. Otak manusia bersifat 
hologram yang dapat mencatat, menyerap, 
menyimpan, mereproduksi dan 
merekonstruksi informasi.  

Kemampuan otak yang dipengaruhi 
oleh kegiatan neuron ini tidak bersifat 
spontan, tetapi dipengaruhi oleh mutu dan 
frekuensi stimulasi yang diterima indra. 
Stimulasi pada tahun-tahun pertama 
kehidupan anak sangat mempengaruhi 
struktur fisik otak anak, dan hal tersebut 
sulit diperbaiki pada masa-masa kehidupan 
selanjutnya. Implikasinya adalah bahwa 
anak yang tidak mendapatkan stimulasi 
psikososial seperti jarang disentuh atau 
jarang diajak bermain akan mengalami 
berbagai penyimpangan perilaku. 
Penyimpangan tersebut dalam bentuk 
hilangnya citra diri yang berakibat pada 
rendah diri, sangat penakut, dan tidak 
mandiri, atau sebaliknya menjadi anak 
yang tidak memiliki rasa malu dan terlalu 
agresif.  

Konsep diatas menuntut adanya 
pengintegrasian aspek psiko-
sosial/pendidikan, gizi dan kesehatan 
dalam proses tumbuh kembang anak atau 
dengan kata lain anak mendapatkan 
layanan dasar secara holistik. Dalam 
perkembangan anak, pada saat-saat 
tertentu dapat terjadi kemandegan tugas-
tugas perkembangan (discontinuity), 
misalnya karena sakit, namun setelah masa 
ini berlalu ada tugas perkembangan yang 
bisa dikejar dan ada pula yang tidak bisa 
dikejar sama sekali. 

 
METODE PENELITIAN 
A. Seeting Penelitian 

Perbaikan pembelajaran dan 
pengembangan untuk meningkatkan 
kemampuan anak dalam meningkatkan 
keterampilan gerak lokomotor anak 
melalui permainan tradisional. 

 
a. Lokasi    

Nama Sekolah : PAUD Sekolah 
Taman Yunior Harmoni 
Alamat   : Link. Warnasari 
Kec. Citangkil Kota Cilegon 
Kelompok  : KOBER 
Tema  : Tanah airku 
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b. Waktu pelaksanaan 
Waktu pelaksanaan sesuai dengan 

jadwal proses pembelajaran di PAUD 
Sekolah Taman Yunior Harmoni yakni 
pukul 08:00 WIB-10:30 WIB . adapun 
untuk penelitian dilaksanakan meliputi 3 
siklus. 
 Siklus 1 : 8-9 november 2017 
 Siklus 2 : 16-17 november 2017 
 Siklus 3 : 24-25 november 017 
 
B. Metode dan Teknik Pengumpulan 

Data 
Penelitian ini menggunakan 

metode deskriptif kualitatif, yaitu 
melakukan penelitian dengan tujuan ingin 
menggambarkan masalah dan melakukan 
analisis terhadap masalah. 

Metode deskripsi merupakan 
metode penelitian non hipotesis, sehingga 
dalam langkah penelitiannya tidak perlu 
menentukan hipotesis. Dengan metode 
diatas, penulis akan menggambarkan 
mengenai implementasi kurikulum di 
PAUD STY Harmoni. 

Untuk memperoleh data-data yang 
berkenaan dengan judul penelitian, penulis 
menggunakan teknik pengumpulan data 
sebagai berikut: 
1. Wawancara 

Yaitu percakapan yang dilakukan 
dua pihak, yaitu pewawancara 
(interviewer) yang mengajukan pertanyaan 
dan terwawancara (interviewee) yang 
memberikan jawaban dengan maksud 
tertentu yang berhubungan dengan 
masalah yang diteliti. Penulis melakukan 
wawancara dengan Ketua Kober dan staf 
pengajar di Kober tersebut. 

 
2. Studi Pustaka 

Yaitu penulis menggunakan buku-
buku sebagai referensi yang sesuai dengan 
judul penelitian (Suharsimi Arikunto, 
Prosedur Penelitian, Jakarta: Rineka 
Cipta, 2010, hal 270) 

 
 
 

3. Observasi 
Yaitu penulis melakukan 

kunjungan ketempat penelitian dan 
melakukan pengamatan yang berkaitan 
dengan tujuan penelitian tersebut. 

 
4. Studi Dokumentasi 

Dokumentasi adalah setiap bahan 
tertulis baik bersifat resmi ataupun tidak. 
Penulis berusaha memahami dan 
menganalisa dokumen-dokumen tertulis 
yang diperoleh dari tempat penelitian 
untuk selanjutnya dikembangkan pada 
bagian bab tertentu. Sedangkan instrument 
pengumpulan data dalam penelitian ini 
yaitu: 

Pedoman wawancara yang terdiri 
dari beberapa daftar pertanyaan yang 
berhubungan dengan judul penelitian. 

 
5. Pedoman observasi.  

Pedoman tersebut berisi mengenai 
gambaran nyata yang akan dijadikan objek 
penelitian diantaranya adalah bagaimana 
kondisi objek yang akan diteliti tersebut. 

 
C. Langkah – langkah Pengumpulan 

Data 
Syaodih (2008:114) “Pengumpulan 

dan analisis data penelitian kualitatif 
bersifat interaktif, berlangsung dalam 
lingkaran yang saling tumpang tindih”. 
Langkah-langkahnya biasa disebut strategi 
pengumpulan dan analisis data, teknik 
yang digunakan fleksibel, tergantung pada 
strategi terdahulu yang digunakan dan data 
yang telah diperoleh. Secara umum 
langkah-langkahnya ada kesamaan antara 
satu penelitian dengan penelitian lainnya, 
tetapi di dalamnya ada variasi. 
1. Perencanaan 

Perencanaan meliputi merumuskan 
situasi penelitian yaitu situasi dan lokasi 
PAUD STY Harmoni sebagai sumber data. 
2. Pengumpulan data 

Pengumpulan data melalui interview 
dilengkapi dengan data pengamatan dan 
data dokumen. 
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3. Pengumpulan data dasar  
Pengumpulan data dasar peneliti 

benar-benar melihat, mendengarkan, 
membaca dan merasakan apa yang ada 
dengan penuh perhatian 
4. Pengumpulan data penutup 

Peneliti mengakhiri pengumpulan 
data setelah mendapatkan semua informasi 
yang dibutuhkan atau tidak ditemukan lagi 
data baru. 
5. Melengkapi 

Langkah melengkapi merupakan 
kegiatan menyempurnakan hasil analisis 
data dan menyusun cara menyajikannya. 

 
D. Prosedur Pengolahan Data 

Pengolahan data merupakan proses 
penting, oleh karena itu harus dilakukan 
secara benar. Data yang dikumpulkan 
kemudian diolah, yang termasuk dalam 
kegiatan pengumpulan data ialah 
Perencanaan, pengumpulan data, 
pengumpulan data dasar, pengumpulan 
data penutup dan melengkapi prosedur dari 
pengolahan data kualitatif berisi deskripsi 
tentang hal-hal esensial dari pertanyaan 
(Syaodih, 2008:136). 
 
1. Reduksi Data 

Reduksi data adalah kegiatan  
menyeleksi data sesuai dengan focus 
masalah. Pada  tahap  ini,  peneliti  
mengumpulkan   semua  instrumen  yang 
digunakan untuk mengumpulkan data 
kemudian dikelompokkan  berdasarkan 
focus masalah atau hipotesis. Dalam tahap 
ini mungkin peneliti membuang data yang 
dianggap tidak relevan. Pada penelitian ini, 
reduksi data dimulai dari pembuatan 
rangkuman dari setiap data dengan tujuan 
agar mudah dipahami. Keseluruhan 
rangkuman data yang berupa hasil 
observasi, wawancara dan catatan 
lapangan mengenai meningkatkan 
keterampilan gerak lokomotor anak usia 
dini melalui permainan tradisional Hayam 
jeung Careuh dikelompokkan berdasarkan 
kategori permasalahan yang diteliti. 
2. Mendeskripsikan Data 

Data yang sudah direduksi 
kemudian dideskripsikan sehingga data 
yang telah diorganisir menjadi bermakna. 
Mendiskripsikan data dapat dilakukan 
dalam bentuk naratif, membuat grafik atau 
menyusunnya dalam bentuk tabel. Dalam 
penelitian ini data yang telah direduksi 
disajikan dalam bentuk deskripsi yang 
menyeluruh pada setiap aspek 
pengembangan motorik anak yang diteliti. 
1. Membuat Kesimpulan 

Setelah mendeskripsikan data, 
peneliti membuat  kesimpulan hasil 
penelitian berdasarkan deskripsi data. Jika 
data itu sudah tersaji dengan jelas tetapi 
belum ditarik sebuah kesimpulan, maka 
data itu tidak berarti. Data yang telah 
terkumpul diinterpretasikan berdasarkan 
teori yang disesuaikan dengan hasil 
temuan. Hasil  interpretasi disajikan 
sebagai acuan untuk melaksanakan siklus 
berikutnya dan selanjutnya 
diimplementasikan pada proses 
pembelajaran. 
 
HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN 
 
A. Kondisi Objektif  Subjek  Penelitian 

Wadah ini berupa pendidikan anak 
usia dini yang merupakan sarana yang 
diperlukan anak untuk mempersiapkan diri 
baik jasmani maupun rohani sebagai bekal 
untuk memasuki jenjang pendidikan 
selanjutnya, yang pelaksanaannya dikelola 
oleh pengurus. 
1. Tujuan menyelenggarakan PAUD 

adalah :  
a) Memberikan bekal kepada anak-anak 

untuk mengembangkan diri sesuai 
dengan azas pendidikan sedini 
mungkin dan seumur hidup.  

b) Membantu meletakkan dasar 
pengembangan, sikap, pengetahuan, 
keterampilan, dan daya cipta yang 
diperlukan untuk hidup dilingkungan 
masyarakta. 

c) Tempat penelitian dan pertumbuhan 
perkembangan anak.  
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2.  Adapun alasan didirikannya PAUD 
STY Harmoni adalah : 
a. Dilingkungan terdapat banyak 

keluarga yang masih produktif 
dengan putra-putri usia balita, dan 
masyarakat disekitarnya. 

b. Sebagai tempat penelitian 
pertumbuhan dan perkembangan 
anak guna membantu pribadi anak 
seutuhnya  serta pengembangan 
kreatifitas anak. 

c. Sebagai alat pengabdian kepada 
masyarakat.  
PAUD STY Harmoni sendiri 

dipimpin oleh Kepala Sekolah Selain dua 
orang Tutor pamong, dan satu pegawai 
yang semuanya diangkat berdasarkan surat 
keputusan dari ketua. 
3. Tujuan Umum Penyelenggaraan 

PAUD STY Harmoni 
a) Mendidik manusia muslim 

berakhlak mulia, cakap, percaya 
pada diri sendiri dan berguna bagi 
masyarakat, bangsa dan negara. 

b) Membantu meletakkan dasar ke 
arah perkembangan sikap 
pengetahuan, keterampilan, dan 
daya cipta yang diperlukan oleh 
anak dalam rangka menyesuaikan 
diri dengan lingkungannya dan 
pertumbuhan serta perkembangan 
selanjutnya. 

c) Membantu mengembangkan 
seluruh potensi dan kemampuan 
fisik, intelektual, emosional, moral 
dan agama secara optimal dalam 
lingkungan pendidikan yang 
kondusif, demokratis dan 
kompetitif (Anak Usia Dini Pasal 
28 ayat 4) 

d) Mengembangkan benih-benih 
keimanan dan ketaqwaan kepada 
Allah SWT sedini mungkin dalam 
kepribadian anak yang terwujud 
dalam perkembangan kehidupan 
jasmaniah dan rohaniah sesuai 
dengan tingkat perkembangannya. 
(PPA Bagian Dikdasmen PAI) 

 

4. Visi 
Membentuk peserta didik agar 

menjadi anak yang saleh, memiliki 
pengetahuan, keterampilan, daya fikir dan 
daya cipta yang dapat dibanggakan oleh 
orang tua, negara dan bangsa, memegang 
aqidah yang benar, ahlaq terpuji, berilmu 
amaliah dan beramal ilmiah 
5. Misi 

Mempersiapkan para siswa agar 
memiliki kecakapan dan keterampilan dari 
pembentukan perilaku yang baik dan 
benar, mengikuti berbagai macam kegiatan 
extra kurikuler memotivasi untuk 
mendapatkan 
 
1. Temuan Hasil Penelitian 
a. Perencanaan Dalam Pembelajaran 

Motorik Kasar Anak Usia Dini 
Melalui Permainan Tradisional 
Hayam Jeung Careuh di PAUD STY 
Harmoni 

Menurut tutor I pada perencanaan 
pembelajaran untuk Meningkatkan 
kemampuan motorik kasar di sesuaikan 
dengan tema yang sedang di jalani. Tema 
saat ini yaitu Tanah Airku.Langkah 
Pertama membuat RKH dan RKM. 
Metode yang digunakan saat ini yaitu 
Permainan Tradisional untuk 
meningkatkan kemampuan motorik kasar 
anak di PAUD STY Harmoni. 

Menurut Tutor II pada perencanaan 
pembelajaran untuk Meningkatkan 
kemampuan motorik kasar di sesuaikan 
dengan tema yang sedang di jalani. Tema 
saat ini yaitu Tanah Airku.Langkah 
Pertama membuat RKH dan RKM. Materi 
yang akan diberikan kepada anak adalah 
kehidupan didesa. Akan tetapi tutor II 
menghadapi kendala kurang menguasai 
metode untuk itu tutor pun harus 
menguasai metode untuk itu diharapkan 
kepada pengelola untuk memberikan 
pelatihan khusus untuk tutor dalam rangka 
peningkatan pembelajaran Meningkatkan 
kemampuan motorik kasar. 

Pada pelaksanaanya menurut para 
tutor penggunaan Permainan Tradisional 
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ini sangat memudahkan Tutor karena tidak 
memerlukan banyak aktifitas dalam proses 
kegiatan belajar, sebelum memulai latihan 
anak diberikan penjelasan terlebih dahulu 
tentang materi yang ada di metode dalam 
kaitannya dengan tema. 

Setelah pelatihan tutor kembali 
mengarahkan anak-anak untuk mengulang 
gerakkan yang telah mereka lihat 
(Recalling). Menurut para tutor 
pembelajran dengan Permainan 
Tradisional sangat menarik minat anak. 
Reaksi anak setelah mengikuti kegiatan 
sangat baik, mereka sangat antusias dan 
menantikan tarian berikutnya.Kemampuan 
motorik kasar anak pun meningkat. 
a. Rencana Kegiatan Mingguan (RKM) 

Merupakan penjabaran dari 
perencanaan semester yang berisi 
kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai 
indikator yang telah direncanakan dalam 
satu minggu sesuai dengan keluasan 
pembahasan tema dan sub tema 
b. Langkah-langkah pengembangan RKM 

berdasar kelompok : 
1) Menjabarkan tema dan merinci sub 

tema 
2) Menjabarkan indikator menjadi 

kegiatan-kegiatan pada bidang 
pengembangan dalam program 
semester 

3) Membuat matrik hubungan antar 
tema, sub tema dengan kegiatan 
kegiatan 

4) Menentukan  alokasi waktu untuk 
setiap RKM 

c. Komponen RKM berdasarkan 
kelompok : 
1) Tema dan sub tema 
2) Alokasi waktu 
3) Aspek pengembangan 
4) Kegitan peraspek pengembangan 

(Untuk RKM Terlampir) 
d. Rencana Kegiatan Harian (RKH) 

Merupakan penjabaran dari RKH, 
yang memuat  kegiatan-kegiatan 
pembelajaran, baik yang dilaksanakan 
secara individual, kelompok, maupun 
klasikal dalam satu hari 

e. Langkah-langkah pengembangan RKH 
berdasar minat : 
1) Menjabarkan tema dan merinci sub 

tema 
2) Menjabarkan indikator menjadi 

kegiatan- kegiatan  dan dimasukkan 
dalam area 

3) Membuat matrik hubungan antar 
tema, sub tema dengan kegiatan-
kegiatan 

4) Menentukan  alokasi waktu untuk 
setiap RKH 
(Untuk RKH Terlampir) 
 

2. Upaya Guru Dalam Pelaksanaan 
Pembelajaran Motorik Kasar 
Melalui Permainan Tradisional  
Hayam Jeung Careuh di PAUD STY 
Harmoni 

Bermain merupakan pendekatan 
dalam melaksanakan pembelajaran di 
PAUD. Kegiatan pembelajaran yang 
disiapkan oleh pendidik hendaknya 
dilakukan dalam situasi yang menyeluruh  
dengan menggunakan strategi, metode, 
materi/bahan, dan media yang menarik 
serta mudah diikuti oleh anak. Melalui 
bermain anak diajak untuk bereksplorasi, 
menemukan dan mamanfaatkan objek-
objek yang dekat dengan anak, sehingga 
pembelajaran menjadi bermakna bagi 
anak. Ketika bermain anak membangun 
pengertian yang berkaitan dengan 
pengalamannya. 

Perkembangan anak bersifat 
sistematis, progresif dan 
berkesinambungan. Hal ini berarti 
kemajuan perkembangan satu aspek akan 
mempengaruhi aspek perkembangan 
lainnya. Karakteristik anak memandang 
segala sesuatu sebagai suatu keseluruhan, 
bukan bagian demi bagian. Stimulasi harus 
diberikan secara terpadu sehingga seluruh 
aspek perkembangan dapat berkembang 
secara berkelanjutan, dengan 
memperhatikan kematangan dan konteks 
sosial, dan budaya setempat. 

Kegiatan pembelajaran pada anak 
harus senantiasa berorientasi kepada 
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kebutuhan anak. Anak pada usia dini 
sedang mambutuhkan proses belajar untuk 
mengoptimalkan semua aspek 
perkembangannya. Dengan demikian 
berbagai jenis kegiatan pembelajaran 
hendaknya dilakukan berdasarkan pada 
perkembangan dan kebutuhan masing-
masing anak. Proses pembelajaran yang 
aktif, kreatif, inovatif, efektif dan 
menyenangkan dapat dilakukan oleh anak 
yang disiapkan oleh pendidik melalui 
kegiatan-kegiatan yang menarik, 
menyenangkan untuk membangkitkan rasa 
ingin tahu anak, memotivasi anak untuk 
berpikir kritis, dan menemukan hal-hal 
baru. Pengelolaan pembelajaran 
hendaknya dilakukan secara demokratis, 
mengingat anak merupakan subjek dalam 
proses pembelajaran. 

Proses pembelajaran di PAUD 
memberikan kesempatan kepada peserta 
didik untuk berpikir, bertindak, 
berpendapat serta berekspresi secara bebas 
dan bertanggung jawab. 

 
3. Upaya Guru Dalam Peningkatan 

Pembelajaran Motorik Kasar  Usia 
Dini Melalui Permainan Tradisional 
Hayam Jeung Careuh di STY 
Harmoni 

Selanjutnya upaya peningkatan 
motorik anak melalui permainan 
tradisional Hayam jeung Careuh 
membentuk individu, sehingga mengalami 
peningkatan yang signifikan seperti pada 
saat tutor memberikan gerakan pada anak. 
Anak terlihat lebih aktif dan sangat 
antusias dalam mengikuti kegiatan 
sebelumnya yang dilakukan disekolah. Di 
sekolah itu anak telah menunjukkan 
permainan tradisional khususnya dengan 
sikap-sikap positif, seperti belajar 
melakukan dengan gerakan dengan lentur 
dengan tetap kondisi seperti ini dipakai 
jika dihubungkan dengan teori 
perkembangan motorik anak yang 
diterangkan oleh  Kurniati,( 2010:56). 
Upaya tersebut sejalan dengan pendapat 

(Chatrine Landerch 
(Hilderbraun,1984:422). 
 
4. Pembahasan Hasil penelitian 
1. Perencanaan Dalam Pembelajaran 

Motorik Kasar Anak Usia Dini 
Melalui Permainan Tradisional 
Hayam Jeung Careuh di PAUD STY 
Harmoni 

Menurut tutor Tahap pertama, yaitu 
pelaksanaan sebelum melaksanakan 
permainan tradisional untuk meningkatkan 
motorik anak usia dini . Hal ini dilakukan 
untuk mengetahui kondisi awal motorik  
anak PAUD STY Harmoni  sebelum 
mendapat pembelajaran . Pelaksanaan  
dilakukan selama 1 hari. Pedoman 
pelaksanaan  yang digunakan terdiri dari 9 
pertanyaan observasi yang telah teruji 
kevalidannya serta reabilitasnya. Adapun 
hasil pelaksanaannya  dapat dilihat pada 
pokok bahasan hasil penelitian.  

Tahap kedua yaitu pelaksanaan 
pembelajaran dengan menggunakan 
permainan tradisional  dalam upaya 
peningkatan motorik  terhadap anak 
PAUD STY Harmoni dengan 
menggunakan permainan tradisional. 
Pembelajaran dilaksanakan selama 1 kali  
pertemuan, dengan durasi tiga puluh menit 
dalam pertemuannya Berikut gambaran 
pelaksanaan pembelajaran : Anak 
dikenalkan 1). Gerakan melompat 2). 
Melakukan gerakan melompat berjalan 
variasi 3). Menangkap dengan 
mengayunkan lengan 4). melompat dan 
mendarat dengan satu kaki 5). melompat 
dan mendarat dengan satu kaki 6). 
Lamanya waktu yang digunakan dalam 
proses belajar adalah hari Senin dan rabu 
dimulai dari pukul 07.30–10.00 WIB. 
Dengan alokasi waktu pembelajaran 
PAUD STY Harmoni yaitu  kegiatan 
pembukaan selama 30 menit, dilanjutkan 
kegiatan inti selama 60 menit, kemudian  
istirahat selama 30 menit dan diakhiri 
penutupan selama 30 menit. 
1) Hasil Penelitian Sebelum Permainan 

tradisional Hayam jeung Careuh  
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(Anak dapat melakukan gerakan 
melompat). Hasil observasi pada, 
menunjukkan bahwa 7 orang dapat  
anak mampu mengikuti kegiatan 
disekolah mampu melakukan semua 
kegiatan tanpa bantuan tutor. 18 orang 
anak cukup mampu melakukan semua 
kegiatan pembelajaran, namun masih 
memerlukan sedikit bantuan tutor, dan 
5 orang anak belum mampu melakukan 
kegiatan pembelajaran dan masih 
memerlukan stimulasi untuk itu anak 
masih memerlukan bantuan tutor dan 
diperlukan diadakannya perbaikan 
dalam proses kegiatan yang lebih 
menarik.  

2) Hasil Penelitian Sebelum Permainan 
tradisional Hayam jeung Careuh (Anak 
dapat melakukan gerakan melompat 
dengan melewati lawan permainan) 
Hasil observasi menunjukkan bahwa 9 
orang anak dapat mengikuti. 10 orang 
anak cukup mampu melakukan semua 
kegiatan pembelajaran, namun masih 
memerlukan sedikit bantuan tutor, dan 
11 orang anak belum mampu 
melakukan kegiatan pembelajaran dan 
masih memerlukan stimulasi untuk itu 
anak masih memerlukan bantuan tutor 
dan diperlukan diadakannya perbaikan. 

3) Hasil Penelitian Sebelum Permainan 
tradisional Hayam jeung Careuh  
(Anak dapat melompat dan mendarat 
dengan satu kaki) Hasil observasi 
menunjukkan bahwa 7 orang anak 
Anak dapat mampu melakukan semua 
kegiatan tanpa bantuan tutor yaitu 13 
orang anak cukup mampu melakukan 
semua kegiatan pembelajaran, namun 
masih memerlukan sedikit bantuan 
tutor, dan 10 orang anak belum mampu 
melakukan kegiatan pembelajaran dan 
masih memerlukan stimulasi untuk itu 
anak masih memerlukan bantuan tutor 
dan diperlukan diadakannya perbaikan 
dalam proses kegiatan. 

4) Hasil Penelitian Sebelum Permainan 
tradisional Hayam jeung Careuh (Anak 
dapat berjalan bervariasi). Hasil 

observasi menunjukkan bahwa 8 orang 
anak. Anak dapat menangkap dengan 
kedua tangan melakukan semua 
kegiatan tanpa bantuan tutor yaitu 
melompat dan mendarat dengan satu 
kaki 15 orang anak cukup mampu 
melakukan semua kegiatan 
pembelajaran, namun masih 
memerlukan sedikit bantuan tutor, dan 
7 orang anak belum mampu melakukan 
kegiatan pembelajaran dan masih 
memerlukan stimulasi untuk itu anak 
masih memerlukan bantuan tutor dan 
diperlukan diadakannya perbaikan 
dalam proses kegiatan. 

5) Hasil Penelitian Sebelum Permainan 
tradisional (Anak dapat melompat dan 
berlari tepat pada letak permainan 
sesuai aturan). Hasil observasi 
menunjukkan bahwa 7 orang Anak 
dapat melompat tepat pada letak 
permainan sesuai aturan melakukan 
semua kegiatan tanpa bantuan tutor 
yaitu melompat tepat pada letak 
permainan sesuai aturan 17 orang anak 
cukup mampu melakukan semua 
kegiatan pembelajaran, namun masih 
memerlukan sedikit bantuan tutor,dan 6 
orang anak belum mampu melakukan 
kegiatan pembelajaran dan masih 
memerlukan stimulasi untuk itu anak 
masih memerlukan bantuan tutor dan 
diperlukan diadakannya perbaikan 
dalam proses kegiatan yang lebih 
menarik. 

Berdasarkan Semua data observasi 
diatas, dapat disimpulkan bahwa 
motorik anak STY Harmoni masih 
kurang. Data tersebut menunjukkan 
bahwa sebagian besar anak belum 
mampu melakukan semua kegiatan 
pembelajaran untuk itu masih sangat 
memerlukan peran tutor untuk 
memberikan perbaikan dalam proses 
peningkatan motorik yang lebih 
menarik.  

Menurut tutor Tahap pertama, 
yaitu pelaksanaan sebelum 
melaksanakan permainan tradisional 
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untuk meningkatkan motorik anak usia 
dini . Hal ini dilakukan untuk 
mengetahui kondisi awal motorik  anak 
PAUD STY Harmoni sebelum 
mendapat pembelajaran. Pelaksanaan  
dilakukan selama 1 hari. Pedoman 
pelaksanaan  yang digunakan terdiri 
dari 9 pertanyaan observasi yang telah 
teruji kevalidannya serta reabilitasnya. 
Adapun hasil pelaksanaannya  dapat 
dilihat pada pokok bahasan hasil 
penelitian. 

Tahap kedua yaitu pelaksanaan 
pembelajaran dengan menggunakan 
permainan tradisional  dalam upaya 
peningkatan motorik  terhadap anak 
PAUD STY Harmoni dengan 
menggunakan permainan tradisional. 
Pembelajaran dilaksanakan selama 1 
kali  pertemuan, dengan durasi tiga 
puluh menit dalam pertemuannya 
Berikut gambaran pelaksanaan 
pembelajaran : Anak dikenalkan 1). 
Gerakan melompat 2). Melakukan 
gerakan melompat berjalan variasi 3). 
Menangkap dengan mengayunkan 
lengan 4). melompat dan mendarat 
dengan satu kaki 5). melompat dan 
mendarat dengan satu kaki 6). 
Lamanya waktu yang digunakan dalam 
proses belajar adalah hari Senin dan 
rabu dimulai dari pukul 07.30 – 10.00 
WIB. Dengan alokasi waktu 
pembelajaran PAUD STY Harmoni  
yaitu  kegiatan pembukaan selama 30 
menit, dilanjutkan kegiatan inti selama 
60 menit, kemudian  istirahat selama 
30 menit dan diakhiri penutupan 
selama 30 menit. 

2. Upaya Guru Dalam Pelaksanaan 
Pembelajaran Motorik Kasar Anak 
Usia Dini Melalui Permainan 
Tradisonal Hayam Jeung Careuh di 
PAUD STY Harmoni 

Kondisi setelah tutor memberikan  
permainan tradisional Hayam jeung 
Careuh  untuk dijadikan upaya 
meningkatkan motorik anak dapat terlihat 
melalui analisis hasil pembelajaran dengan 

beberapa item indikator pertanyaan yang 
dijadikan bahan observasi. 
1. Hasil Penelitian peningkatan motorik 

setelah menggunakan permainan 
tradisional Hayam jeung Careuh 
(Anak dapat melakukan gerakan 
melompat). 

Hasil observasi menunjukkan 
bahwa 25 orang anak mampu 
melakukan semua kegiatan tanpa 
bantuan tutor, yaitu Anak dapat 
gerakan melompat pada seluruh letak 
permainan. 5 orang anak cukup 
mampu melakukan semua kegiatan 
pembelajaran, namun masih 
memerlukan sedikit bantuan tutor, 
setelah diadakannya perbaikan dalam 
proses peningkatan motorik yang lebih 
menarik dengan permainan tradisional 
pengembangan motorik anak ada 
peningkatan dan anak lebih memahami 
serta bisa melakukan kegiatan.  

2. Hasil Penelitian peningkatan motorik 
menggunakan permainan tradisional 
Hayam jeung Careuh (Anak dapat 
melakukan gerakan melompat dengan 
melewati lawan permainan) 

3. Hasil observasi menunjukkan bahwa 
23 orang anak dapat gerakan 
melompat dengan melewati letak yang 
sudah terisi genting lawan permainan 
yaitu gerakan melompat dengan 
melewati letak yang sudah terisi 
genting lawan permainan. 7 orang 
anak cukup mampu melakukan semua 
kegiatan pembelajaran, namun masih 
memerlukan sedikit bantuan tutor, 
setelah diadakannya perbaikan dalam 
peningkatan motorik  dan anak lebih 
memahami serta bisa melakukan 
kegiatan.  

4. Hasil Penelitian peningkatan motorik 
setelah menggunakan permainan 
tradisional Hayam jeung Careuh 
(Anak dapat melakukan gerakan 
berjalan variasi).  
 

Hasil observasi menunjukkan 
bahwa 21 orang anak sudah Baik anak 
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mampu melakukan semua kegiatan 
tanpa bantuan tutor yaitu melakukan 
gerakan berjalan variasi. 9 orang anak 
cukup mampu melakukan semua 
kegiatan pembelajaran, namun masih 
memerlukan sedikit bantuan tutor, 
setelah diadakannya perbaikan dalam 
proses peningkatan motorik  lebih baik 
dan anak lebih memahami serta bisa 
melakukan kegiatan.   

5. Hasil Penelitian peningkatan motorik 
setelah menggunakan permainan 
tradisional Hayam jeung Careuh  
(Anak dapat melompat dan mendarat 
dengan satu  kaki  ). 

Hasil observasi menunjukkan, 
bahwa 23 orang anak sudah Baik anak 
mampu melakukan semua kegiatan 
tanpa bantuan tutor yaitu anak dapat 
melompat dan mendarat dengan satu  
kaki. 7 orang anak cukup mampu 
melakukan semua kegiatan 
pembelajaran, namun masih 
memerlukan sedikit bantuan tutor, 
setelah diadakannya perbaikan dalam 
proses peningkatan motorik lebih baik 
dan anak lebih memahami serta bisa 
melakukan kegiatan.  

6. Hasil Penelitian peningkatan motorik 
setelah menggunakan permainan 
tradisional Hayam jeung Careuh (anak 
dapat melompat dan berlari tepat 
sesuai aturan). 

Hasil observasi menunjukkan 
bahwa 30 orang anak sudah Baik anak 
mampu melakukan semua kegiatan 
tanpa bantuan tutor, yaitu anak dapat 
melompat dan berlari tepat sesuai 
aturan. Setelah diadakannya perbaikan 
dalam proses kegiatan Peningkatan 
motorik kasar yang lebih menarik 
permainan tradisional peningkatan 
motorik lebih baik dan anak lebih 
memahami serta bisa melakukan 
kegiatan dengan baik. 

Berdasarkan Semua data observasi 
diatas, dapat disimpulkan bahwa 
peningkatan motorik anak PAUD STY 
Harmoni sudah berhasil. Data tersebut 

menunjukkan bahwa sebagian besar 
anak sudah mampu melakukan semua 
kegiatan pembelajaran untuk itu peran 
tutor untuk memberikan perbaikan 
dalam proses kegiatan peningkatan 
motorik anak yang lebih menarik 
harus lebih ditingkatkan lagi.  

Permainan tradisional Hayam 
jeung Careuh anak yang belum 
optimal adalah anak masih ragu dan 
takut melakukan permainan. Sebagian 
besar kemampuan motorik anak pada 
ini berada pada kemampuan cukup. 
Dari hasil observasi yang  telah 
dilakukan  terdapat peningkatan yang 
cukup baik pada peningkatan motorik 
anak dalam setiap tindakan pada setiap 
kegiatannya. Hasil observasi dari 
peningkatan peningkatan motorik  
anak dilihat dengan membandingkan 
hasil setiap indikator penilaian yang 
dicapai baik oleh anak pada observasi 
awal dengan hasil dari setiap kegiatan. 

Peningkatan tidak hanya terjadi 
pada setiap indikator penilaian, namun 
setiap anak di STY Harmonipun 
mengalami peningkatan motorik  
setelah diberikan permainan tradisional. 

Berdasarkan hasil observasi yang 
dilakukan dari tanggal 9 sampai 11 
Maret 2017, mengawali analisis 
pembahasan berikut ini di paparkan 
kondisi awal pembelajaran  permainan 
dalam tujuan perkembangan motorik 
anak. Selama ini motorik anak di STY 
Harmoni masih kurang optimal. 
Kurangnya gerak motorik anak di STY 
Harmoni sebelum diberi tindakan 
tidak terlepas dari peran Tutor sebagai 
motivator dan fasilitator dalam 
pembelajaran yang belum optimal. 
Tutor kurang memahami cara 
menyampaikan pentingnya gerak 
motorik pada anak, materi 
pembelajaran di STY Harmoni terkait 
gerak motorik hanya menggambar dan 
mewarnai. Tutor jarang sekali 
menggunakan materi yang  lain selain 
mewarnai, sehingga tidak  jarang 
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membuat  anak   merasa  jenuh,  serta  
kehilangan  selera  untuk  
mengeksplorasi lingkungan. 

Menurut (Nugraha, 2008:136) 
peran Tutor sebagai motivator 
mendorong anak untuk 
membangkitkan semangat anak agar 
dapat berkreasi secara optimal. Hal ini 
seharusnya dapat dilakukan Tutor agar 
anak dapat terpacu rasa  ingin tahunya. 
Disamping itu, penggunaan metode 
pembelajaran yang kurang bervariasi, 
masih menggunakan metode tanya 
jawab, bercakap-cakap dan penugasan 
dari majalah yang disediakan oleh 
sekolah atau buku LKS. Anak  tidak 
diberikan kesempatan untuk mencoba 
mengeksplorasi gerak ataupun 
mencoba membuktikan sesuatu 
berdasarkan temuannya sendiri. Hal 
seperti ini tentu saja akan berdampak 
pada gerak motorik anak yang pada 
akhirnya kurang menyukai 
pembelajaran. 

Dampak dari kurangnya gerak 
motorik anak terlihat pada sikap anak 
yang kurang bergairah, lebih banyak 
diam dan bahkan asik dengan mainan 
yang ada. Apabila kondisi tersebut 
tidak segera diperbaiki, maka akan 
berpengaruh terhadap tingkat motorik 
anak selanjutnya. Seperti yang 
dikemukakan oleh Taylor (1993:63) 
bahwa Tutor harus menyediakan alat 
atau materi yang bervariasi agar 
mengundang rasa ingin tahu anak. 

Untuk meningkatkan motorik pada 
anak, tentu  membutuhkan rasa ingin 
tahu yang  tinggi dan harus didukung 
oleh materi atau metode yang 
bervariasi agar menarik bagi anak. 
Metode, strategi, pendekatan serta 
teknik yang digunakan olehTutor 
dalam pelaksanaan pembelajaran akan 
sangat membantu kelancaran dan 
keberhasilan dalam mencapai tujuan 
pembelajaran. 

Sesuai dengan  tujuan  dan  fungsi  
pembelajaran  anak  usia   dini  yang 

komprehensif dan menyeluruh, 
Solehuddin (1997:67)   
mengemukakan,  bahwa orientasi 
pembelajaran bagi anak usia dini 
bersifat luas artinya kegiatan 
pembelajaran tidak hanya diarahkan 
untuk menguasai sejumlah konsep 
pengetahuan dan keterampilan, 
melainkan juga  diarahkan untuk  
mengembangkan sikap dan minat 
belajar serta berbagai potensi dan 
kemampuan dasar anak. Hal ini tidak 
terlepas dari peran Tutor yang 
seharusnya dapat mendorong, 
mengembangkan, dan memfasilitasi 
minat dan potensi anak khususnya 
terhadap motorik anak. Sejalan dengan 
pernyataan diatas ditinjau dari peran 
Tutor dalam membantu meningkatkan 
motorik anak 

Menurut Musfiroh, (2004:79) 
mengemukakan bahwa terdapat 
beberapa cara yang dapat dilakukan 
oleh Tutor untuk meningkatkan  
motorik diantaranya: 

a. Tutor dapat mengajak anak-anak 
menikmati permainan, 
pembelajaran dapat dilakukan 
diluar kelas. 

b. Tutor dapat menyediakan materi-
materi yang tepat untuk 
meningkatkan motorik, misalnya 
melompat, melempar. 

c. Tutor dapat menciptakan 
permainan dan program 
pembelajaran yang berkaitan 
dengan unsur-unsur gerak, seperti 
musik, alat olah raga 

d. Berbagai teknik, strategi, metode 
serta media pembelajaran yang 
bervariasi dan tidak monoton 
memungkinkan dapat menarik 
minat anak untuk mengikuti 
pembelajaran khususnya dalam 
meningkatkan motorik anak  di  
PAUD STY Harmoni. 

 
3. Peningkatan Pembelajaran Motorik 

Kasar Anak Usia Dini Setelah 
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Diberikan Permainan Tradisional 
Hayam jeung Careuh di STY 
Harmoni. 

Melalui permainan tradisional 
Hayam jeung Careuh, motorik anak di 
PAUD STY Harmoni mengalami 
peningkatan yang signifikan, seperti pada 
saat tutor memberikan gerakan pada anak. 
Anak-anak terlihat  lebih aktif  dan sangat 
antusias dalam mengikuti kegiatan 
sebelumnya yang dilakukan di sekolah. 
Disamping itu anak telah menunjukan 
permainan tradisional khususnya dengan 
sikap-sikap yang positif, seperti mampu 
melakukan gerakan dengan lentur dan tepat, 
mampu membereskan alat-alat yang sudah 
digunakan. Pada umumnya kemampuan 
yang terdapat dalam indikator permainan 
tradisional, semuanya dapat tercapai 
seperti yang diharapkan, sehingga motorik 
anak di PAUD STY Harmoni dengan 
menerapkan permainan tradisional Hayam 
jeung Careuh mengalami peningkatan. 

Kondisi seperti ini bisa dipakai jika 
dihubungkan dengan teori perkembangan 
motorik anak yang di kembangkan oleh 
Sofia Hartati, (2007:43) upaya tersebut 
sejalan dengan pendapat Catherine 
Landerth (Hilderbran,1984:422) proses 
belajar usia anak PAUD lebih ditekankan 
pada berbuat dari pada mendengarkan 
ceramah, maka mengajar anak  usia  
PAUD  lebih diutamakan dengan 
pemberian bahan dan aktivitas yang 
sedemikian rupa sehingga anak belajar  
dari pengalamannya sendiri  dan membuat 
kesimpulan dengan pikirannya sendiri. 

Penerapan permainan tradisional 
sudah sesuai dengan kebutuhan belajar 
anak usia PAUD, dimana anak mendapat  
kesempatan untuk memenuhi rasa ingin 
tahunya yang besar yaitu dengan 
melakukan percobaan terhadap objek 
secara langsung, sehingga mendorong 
anak untuk belajar membuat kesimpulan 
sederhana dari hasil percobaannya 
tersebut. Ketentuan tersebut diatas sejalan 
dengan yang diungkapkan oleh pakar 
PAUD yang disampaikan oleh Sofia 

Hartati, (2007:43) 
Berdasarkan hasil pembahasan 

yang telah diuraikan, kegiatan 
pembelajaran dengan penerapan 
permainan tradisional sangat berdampak 
terhadap peningkatkan motorik anak di 
PAUD STY Harmoni.  Hasil  observasi  
peningkatan motorik anak dari sebelum dan 
sesudah permainan tradisional Hayam 
jeung Careuh menunjukkan perkembangan 
yang optimal. 
 
KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pembahasan 
mengenai penggunaan permainan 
tradisional Hayam jeung Careuh dalam 
upaya peningkatan motorik anak, maka 
dapat disimpulkan dari pertanyaan 
penelitian sebagai berikut : 
1. Perencanaan pembelajaran motorik 

kasar melalui permainan tradisional 
dalam upaya peningkatan motorik  
terhadap anak PAUD STY Harmoni 
dengan menggunakan permainan 
tradisional. Pembelajaran dilaksanakan 
selama 1 kali pertemuan, dengan durasi 
tiga puluh menit dalam pertemuannya 
Berikut gambaran pelaksanaan 
pembelajaran :Anak dikenalkan 1). 
Gerakan melompat 2). Melakukan 
gerakan melompat berjalan variasi 3). 
Menangkap dengan mengayunkan 
lengan 4). melompat dan mendarat 
dengan satu kaki 5). melompat dan 
mendarat dengan satu kaki 6). Lamanya 
waktu yang digunakan dalam proses 
belajar adalah hari Senin dan rabu 
dimulai dari pukul 07.30 – 10.00 WIB. 
Dengan alokasi waktu pembelajaran 
PAUD STY Harmoni  yaitu  kegiatan 
pembukaan selama 30 menit, 
dilanjutkan kegiatan inti selama 60 
menit, kemudian  istirahat selama 30 
menit dan diakhiri penutupan selama 30 
menit. 

2. Upaya Guru dalam pelaksanaan 
pembelajaran motorik kasar melalui 
permainan tradisional Hayam jeung 
Careuh ditempuh melalui tahap-tahap 
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pelaksanaan yang sederhana tidak 
rumit mudah diikuti oleh anak tanpa 
menggurui yang berarti tahap-tahap 
tersebut melalui tahap-tahapan 
menyusun rencana kegiatan harian 
pelaksanaan terpecah 3 tahap: Inti 
kegiatan, Kegiatan akhir, refleksi 
kegiatan. Hasil observasi menunjukkan 
bahwa 30 orang anak sudah Baik anak 
mampu melakukan semua kegiatan 
tanpa bantuan tutor, yaitu anak dapat 
melompat dan berlari tepat sesuai 
aturan. Setelah diadakannya perbaikan 
dalam proses kegiatan Peningkatan 
motorik kasar yang lebih menarik 
permainan tradisional peningkatan 
motorik lebih baik dan anak lebih 
memahami serta bisa melakukan 
kegiatan dengan baik.  

3. Upaya guru dalam peningkatan 
Pembelajaran motorik kasar melalui 
permainan tradisional Hayam jeung 
Careuh sangat berdampak terhadap 
peningkatkan motorik anak di STY 
Harmoni. Hasil observasi peningkatan 
motorik anak dari sebelum dan sesudah 
permainan tradisional Hayam jeung 
Careuh menunjukkan perkembangan 
yang optimal. 
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ABSTRAK 
 

Keterampilan berbahasa sangat penting untuk dikuasai. Keterampilan dasar yang 
perlu dikuasai siswa adalah keterampilan menulis. Kegiatan menulis yang berkaitan dengan 
bidang sastra salah satunya adalah pembelajaran menulis puisi. Menulis puisi tidak hanya 
sekadar menulis huruf atau menyalin, tetapi menulis puisi sebagai aspek keterampilan 
perasaan. Menulis puisi merupakan proses perubahan bentuk pikiran atau perasaan menjadi 
bentuk tulisan yang indah. Adapun perbedaan kemampuan siswa boarding school dengan 
siswa sekolah umum sangat banyak salah satunya kemampuan memilih kata atau diksi. 
Walaupun sekolah boarding school SMP Islamic School dan MTS As Habul Yamin sama-
sama berbasis Islam tetapi cara penerapan pembelajaran berbeda. Siswa yang sekolah di 
boarding school lebih terampil dalam menulis salah satunya puisi, karena ketika mereka 
berada di asrama mereka lebih banyak mengisi waktu luang dengan menulis dan membaca. 
Hal tersebut yang menjadikan pembendaharaan kata mereka lebih banyak dibanding 
disekolah umum. Siswa yang sekolah di sekolah formal biasa tidak terlalu tertarik dengan 
menulis. Menurut mereka pelajaran bahasa Indonesia adalah satu hal yang membosankan 
terutama kegiatan menulis puisi. 

Perbedaan kemampuan menulis puisi SMP Islamic School dan MTs As Habul Yamin 
dapat dilihat nilai rata-rata yang diperoleh siswa pada hasil menulis puisi siswa boarding 
school dalam hal ini SMP Islamic School lebih tinggi yaitu 83, sedangkan pada sekolah 
formal biasa yang berbasis islam yaitu MTs As Habul Yamin nilai rata-ratanya masih kurang 
yaitu 69. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diharapkan guru bahasa Indonesia di kedua 
sekolah tersebut agar memberi motivasi kepada siswa agar tidak mengabaikan pembelajaran 
sastra khususnya menulis puisi. 
 
Kata Kunci : kemampuan menulis, puisi, boarding school 
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1.1.PENDAHULUAN 
Pembelajaran bahasa di sekolah 

diarahkan untuk meningkatkan 
keterampilan siswa dalam berkomunikasi 
karena pada hakikatnya belajar bahasa 
adalah belajar berkomunikasi. Ada empat 
aspek keterampilan berbahasa yang harus 
diperhatikan, yaitu mendengarkan, 
berbicara, membaca, dan menulis. 
Keempat keterampilan itu merupakan 
keterampilan yang dapat dipelajari dan 
dilatih melalui pembiasaan. 

Keberadaan keterampilan menulis 
dalam pembelajaran bahasa di sekolah 
mutlak diperlukan. Melalui keterampilan 
menulis, siswa dapat menuangkan gagasan 
dan pengalaman dalam berbagai macam 
bentuk karangan. Dalam menulis, 
diperlukan adanya suatu bentuk ekspresi 
gagasan yang berkesinambungan, urutan 
cerita yang logis, dan bahasa yang mudah 
dipahami. Hal ini dapat diwujudkan 
melalui penggunaan kosakata dan tata 
bahasa yang baik, sehingga dapat 
mewujudkan informasi secara jelas. Semua 
itu dapat dicapai melalui proses latihan 
menulis yang tanpa henti. Oleh karena itu, 
keterampilan menulis perlu mendapat 
perhatian yang serius dalam pembelajaran 
di sekolah. 

Materi kompetensi menulis di sekolah 
salah satu diantaranya yaitu membuat 
puisi. Menulis puisi merupakan salah satu 
keterampilan berhasa yang harus dimiliki 
siswa SMP/MTs. Pembelajaran puisi dapat 
dipakai untuk mengekpresikan pikiran dan 
perasaan. Selain itu, pembelajaran menulis 
puisi juga dapat dipergunakan untuk 
melatih kreativitas siswa. melihat 
banyaknya manfaat yang akan diperoleh 
siswa dalam pembelajaran menulis puisi. 
Seharusnya kegiatan menulis puisi 
menjadi kegiatan yang diminati siswa. 
Meskipun dalam kenyataannya, banyak 
siswa yang cenderung menghindari 
pembelajaran menulis puisi. 

Kenyataan menunjukkan bahwa siswa 
belum sepenuhnya menguasai 
keterampilan menulis pusi. Siswa sering 
menganggap menulis puisi itu sulit dan 

membosankan. Siswa banyak mengalami 
hambatan dalam pemilihan kosakata, 
pembuatan alur cerita, penggunaan ejaan, 
dan tata bahasa yang baik dan benar. 
Selain itu, dari pihak guru juga mengalami 
kesulitan karena guru harus mengoreksi 
satu persatu hasil puisi siswa mulai dari 
pemilihan kata  sampai dengan ejaan 
penulisan, sehingga hal itu memerlukan 
waktu yang cukup banyak. Akibatnya, 
waktu praktek menulis puisi dikurangi, 
jadi guru hanya memberikan teori-teori. 
Kenyataan itu dapat dilihat dari 
pelaksanaan pembelajaran menulis puisi di 
SMP/MTs hanya berorientasi pada teori 
dan pengetahuan, sehingga keterampilan 
menulis puisi siswa kurang maksimal. 
Keadaan ini diperburuk dengan adanya 
anggapan bahwa mata pelajaran bahasa 
Indonesia itu sulit dan pelajaran bahasa 
Indonesia di  sekolah yang dirasa tidak 
penting sehingga kurang menarik minat 
siswa dalam belajar menulis puisi. Karena 
kurang menarik, siswa akhirnya malas 
mempelajari puisi yang salah satunya 
berimbas pada rendahnya keterampilan 
menulis puisi. Oleh karena itu, guru harus 
mencari dan menerapkan suatu teknik 
yang sesuai untuk meningkatkan 
keterampilan menulis siswa. 

Seperti yang telah dilukiskan 
sebelumnya bahwa di SMP/MTs  
keterampilan menulis siswa khususnya 
menulis puisi sudah diajarkan. Akan tetapi, 
hasil pembelajaran masih belum sesuai 
dengan harapan yang ada di kurikulum. 
Untuk itu, agar siswa lebih berkembang 
dalam keterampilan menulis puisi,  maka 
ada beberapa hal yang perlu diperhatikan 
oleh pendidik. Salah satu diantaranya 
adalah teknik mengajar. Teknik mengajar 
ini berkaitan langsung  dengan usaha guru 
dalam menampilkan pembelajaran yang 
sesuai dengan situasi dan kondisi sehingga 
tujuan pembelajaran diperoleh secara 
optimal. Teknik mengajar ini banyak 
ragamnya dan bisa divariasikan sesuai 
dengan tujuan belajar mengajar, tipe 
belajar siswa, kemampuan guru, dan 
kondisi serta situasi yang ada pada saat itu. 
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Dengan demikian, salah satu keterampilan 
guru yang memegang peranan penting 
dalam pembelajaran adalah memilih teknik 
mengajar. 

Selain teknik mengajar, media 
pembelajaran juga sangat penting untuk 
diperhatikan dan dipertimbangkan. 
Menurut Sudjana dalam Fathurrohman 
(2007:72-73) media pengajaran dapat 
memperbesar minat dan perhatian siswa 
untuk belajar serta dapat meningkatkan 
penguasaan tujuan pengajaran karena 
bahan pengajaran akan lebih jelas 
maknanya sehingga dapat dipahami oleh 
siswa. 

Setelah mengetahui bahwa 
keterampilan menulis siswa khususnya 
dalam menulis puisi masih rendah, maka 
dalam penelitian ini akan membandingkan 
kemampuan menulis puisi antara siswa 
MTs Ashabul Yamin dan siswa sekolah 
umum. 

 
1.2.Indentifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah 
diuraikan ditas, masalah-masalah yang 
telah diuraikan diatas, masalah yang dapat 
diidentifikasi sebagai bahan penelitian 
adalah sebagai berikut : 

a. Siswa beranggapan pembelajaran 
menulis puisi adalah kegiatan yang 
sulit dan membosankan 

b. Siswa kurang latihan dalam 
menulis puisi. 

c. Siswa menganggap bahwa menulis 
puisi membosankan. 

d. Siswa kurang menguasai kosakata 
dan tata bahasa Indonesia yang 
baik dan benar 

e. Guru kurang mengabaikan dan 
kurang intensif dalam 
pembelajaran menulis puisi 
 

1.3.Pembatasan Masalah 
Permasalahan yang telah diuraikan 

dalam identifikasi masalah terlalu luas  
sehingga tidak memungkinkan untuk 
diteliti secara keseluruhan. Pada penelitian 
ini, hanya memfokuskan pada 
perbandingan kemampuan menulis puisi 

antar- siswa MTs Ashabul Yamin dan 
siswa sekolah umum. 

 
1.4.Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah 
sebelumnya, maka perumusan masalah 
dalam penelitian ini adalah bagaimana 
perbandingan kemampuan menulis puisi 
siswa MTs Ashabul Yamin dengan siswa 
MTs Nurul Huda? 
 
1.5.Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui perbandingan kemampuan 
menulis puisi siswa MTs Ashabul Yamin 
dengan siswa MTs Nurul Huda. 
1.6.Manfaat Hasil Penelitian 
1. Memberikan informasi kepada pihak 

sekolah mengenai kemampuan menulis 
puisi. 

2. Bagi guru, untuk lebih memotivasi 
siswa dalam belajar bahasa Indonesia 
untuk meningkatkan kemampuan 
menulis, pola berpikir dan sebagai 
petunjuk untuk pengajaran dan 
pengelola pendidikan khususnya pada 
matapelajaran bahasa Indonesia. 

3. Memberikan masukan kepada pihak 
sekolah mengenai usaha-usaha yang 
dapat dilakukan dalam rangka 
meningkatkan minat menulis puisi 
siswa sebagai kreativitas yang dapat 
dilakukan ketika ada waktu luang di 
asrama. 

 
LANDASAN TEORITIK, KERANGKA 
BERPIKIR, DAN HIPOTESIS 
PENELITIAN 
2.1 Hakikat Kemampuan 
2.1.1 Pengertian Kemampuan 

Kemampuan/kompetensi adalah 
kemampuan bersikap, berpikir dan 
bertindak secara konsistensi sebagai 
perwujudan dari pengetahuan, sikap dan 
keterampilan yang dimiliki. Sedangkan 
menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 
(2008: 869) kemampuan berasal dari kata 
mampu (1)kuasa (bisa, sanggup) 
melakukan sesuatu dapat ia tidak 
membayar biaya pengobatan anaknya 
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kakeknya tidak berdiri lagi karena sangat 
tua (2) berada kaya mempunyai harta 
berlebih mereka cukup untuk 
menyekolahkan anaknya ke luar negeri.  
Jadi pengertian tersebut dapat disimpulkan 
bahwa kemampuan adalah kesanggupan 
atau kecakapan seorang individu dalam 
menguasai suatu keahlian dan digunakan 
untuk mengerjakan beragam tugas dalam 
suatu pekerjaan. 

Mellia (2011:75) Kemampuan bisa 
merupakan kesanggupan bawaan sejak 
lahir, atau merupakan hasil latihan atau 
praktek. Dari pengertian tersebut di atas 
dapat disimpulkan bahwa kemampuan 
(ability) adalah kesanggupan atau 
kecakapan seseorang dalam menguasai 
suatu keahlian yang merupakan bawaan 
sejak lahir, hasil latihan, atau praktek dan 
digunakan untuk mengerjakan sesuatu 
yang ditunjukkan melalui tindakannya. 
Lebih lanjut Robbins, menyatakan bahwa 
kemampuan terdiri dari dua faktor, yaitu: 
1) Kemampuan intelektual (intelectual 

ability) merupakan kemampuan yang 
dimiliki seseorang dalam melakukan 
aktivitas secara mental. 

2) Kemampuan fisik (physical 
intellectual) merupakan kemampuan 
yang dimiliki seseorang dalam 
melakukan aktivitas berdasarkan 
stamina, kekuatan, dan karakteristik 
fisik. 
Berdasarkan kedua faktor tersebut di 

atas, dapat disimpulkan bahwa 
kemampuan dipengaruhi oleh kedua faktor 
yaitu kemampuan intelektual dan 
kemampuan fisik. Begitu juga dengan 
kemampuan menulis bermula dari 
kemampuan intelektual maupun 
kemampuan fisik. Dalam kegiatan menulis 
kedua faktor ini akan saling 
mempengaruhi satu sama. 
2.2 Hakikat Menulis 

Keterampilan menulis merupakan 
suatu keterampilan berbahasa yang mutlak 
diperlukan. Melalui keterampilan menulis, 
seseorang dapat menuangan gagasan dan 
pengalaman dalam bentuk tulisan. Agar 
apa yang diungkapkan dalam tulisan 

tersebut dapat mewujudkan suatu 
informasi secara jelas, maka diperlukan 
proses latihan menulis secara teratur. Oleh 
karena itu, keterampilan menulis perlu 
mendapat perhatian yang sungguh-sunguh 
sebagai salah satu aspek keterampilan 
berbahasa. Berikut ini akan dipaparkan 
teori mengenai menulis. 
2.2.1 Pengertian Menulis 

Menulis merupakan salah satu dari 
empat keterampilan bahasa yang mendasar 
(berbicara, mendengar, menulis, dan 
membaca). Keterampilan berbahasa 
tersebut dibagi menjadi atas dua macam 
yaitu keterampilan produktif dan 
keterampilan reseptif. Keterampilan 
produktif meliputi keterampilan menulis 
dan berbicara, sedangkan keterampilan 
reseptif meliputi membaca dan 
mendengarkan. 

Zainnurrahman (2011:1) menyatakan 
keterampilan produktif karena 
keterampilan tersebut digunakan untuk 
memproduksi bahasa demi penyampaian 
makna, sedangkan disebut reseptif karena 
ketermpilan tersebut digunakan untuk 
menangkap dan mencerna makna guna 
pemahaman terhadap penyampaian dalam 
bentuk bahasa, baik verbal maupun 
nonverbal. 

Seperti yang dijelaskan di atas, bahwa 
keterampilan menulis merupakan 
keterampilan produktif. Sebagai suatu 
keterampilan, beberapa ahli 
mendefinisikan keterampilan tersebut. 
Hakim (2008:15) menyatakan bahwa 
menulis pada hakikatnya adalah upaya 
mengekspresikan apa yang di lihat, 
dirasakan, dan dipikirkan kedalam bahasa 
tulisan. 

Resmin dkk (2006:229) 
mengemukakan bahwa dalam konteks kiat 
berbahasa menulis merupakan kegiatan 
yang paling kompleks untuk dipelajari 
siswa dan menulis juga merupakan 
keterampilan yang sulit diajarkan sehingga 
bagi guru, mengajar menulis juga 
merupakan tugas yang paling sulit. 
Newman menegaskan bahwa hal ini 
dikarnakan menulis berkembang dalam 



Jurnal Pendidikan Mutiara Vol. 5 No. 1 Nopember 2019              ISSN : 2460-6650 

21 
 

berbagai arah atau kecenderungan. Pada 
proses pelaksanaannya, menulis 
merupakan kegiaatan yang dapat 
dipandang sebagai. 1) suatu keterampilan, 
2) proses berpikir (kegiatan bernalar), 3) 
kegiatan transformasi, 4) kegiatan 
berkomunikasi, dan 5) sebuah proses. 

Menulis ialah menurunkan atau 
melukiskan lambang-lambang grafik yang 
menggambarkan suatu bahasa yang 
dipahami oleh seseorang dan bisa 
dikatakan sebagai keterampilan berbahasa 
yang dipergunakan untuk berkomunikasi 
secara tidak langsung, menulis juga 
sebagai suatu kegiatan yang produktif dan 
ekspresif. kegiatan menulis, penulis 
haruslah terampil memanfaatkan grafologi, 
struktur bahasa, dan kosa kata. 
Keterampilan menulis tidak akan datang 
secara otomatis, tetapi harus melalui 
latihan dan raktik yang banyak dan teratur 
Tarigan (2006:229). 

Setiaji (2008:3-4) mengatakan 
kebiasan menulis bisa ditimbulkan dengan 
cara. Membaca, diskusi, mengikuti 
seminar dll, untuk menambah wawasan 
menulis kita. Oleh karena itu proses 
menulis itu sebagai suatu cara 
berkomunikasi, atau hubungan antara 
penulis dan pembaca karena merupakan 
sebagai suatu bentuk berpikir bagi kita 
yang membaca sebuah tulisan, menulis 
juga merupakan kegiatan menuangkan ide, 
gagasan dan pikiran yang digambarkan 
melalui lambang-lambang grafik, melalui 
tulisan sebagai media penyampaian pesan 
kepada pembaca, serta 
menggambarkannya dalam bentuk 
karangan dalam struktur tulisan yang 
teratur. 

Berdasarkan beberapa uraian di atas, 
dapat disimpulkan bahwa menulis adalah 
mengkomunikasikan pikiran, perasaan, 
dan gagasan untuk mencapai maksud dan 
tujuan tertentu kepada orang lain tanpa 
bertatap muka secara langsung dengan 
menggunakan simbol-simbol grafis berupa 
tulisan. 

Untuk dapat menjadi penulis yang 
baik, seseorang tidak hanya mampu 

sekedar menuliskan simbol-simbol grafis 
diatas kertas, tetapi juga harus mampu  
mengungkapkan maksudnya dengan jelas 
sehingga orang lain dapat memahami apa 
yang diungkapkannya. Untuk itu, penulis  
harus memperhatikan ciri-ciri tulisan yang 
baik.  Berikut ini ciri-ciri tulisan yang baik 
menurut Adel-stein & Pival ( dalam 
Tarigan 2003: 6-7). 
1. Tulisan yang baik mencerminkan 

kemampuan sang penulis. 
2. Tulisan yang baik mencerminkan 

kemampuan penulis dalam menyusun 
bahan-bahan yang tersedia menjadi 
suatu keseluruhan yang utuh. 

3. Tulisan yang baik mencerminkan 
kemampuan sang penulis untuk 
menulis dengan jelas dan tidak samar-
samar : memanfaatkan struktur 
kalimat, bahasa, dan contoh-contoh 
sehingga maknanya sesuai dengan 
yang diinginkan oleh sang penulis. 
Dengan demikian, para pembaca tidak 
mengalami kesulitan dalam memahami 
makna yang tersurat dan tersirat. 

4. Tulisan yang baik mencerminkan sang 
penulis untuk menulis secara 
meyakinkan : menarik minat para 
pembaca terhadap pokok pembicaraan 
serta mendemonstrasikan suatu 
pengertian yang masuk akal dan 
cermat-teliti mengenai hal itu. Dalam 
hal ini harus dihindari penggunaan 
kata-kata dan pengulangan frase-frase 
yang tidak perlu. Setiap kata harus 
menunjang pengertian yang serasi, 
sesuai dengan yang diinginkan oleh 
sang penulis. 

5. Tulisan yang baik mencerminkan 
kemampuan sang  penulis untuk 
mengkritik naskah tulisannya yang 
pertama serta memperbaikinya. Mau 
dan mampu merevisi  naskah pertama 
merupakan kunci bagi penulisan yang 
tepat guna atau penulisan efektif. 

6. Tulisan yang baik mencerminkan 
kebanggaan sang penulis dalam naskah 
atau manuskrip : kesudian 
mempergunakan ejaan dan tanda-tanda 
secara seksama, memeriksa makna 
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kata dan hubungan ketatabahasaan 
dalam kalimat-kalimat sebelum 
menyajikannya kepada para pembaca. 
Penulis yang baik menyadari benar-
benar bahwa hal-hal kecil seperti itu 
dapat memberi akibat yang kurang 
baik terhadap karyanya. 

 Mc. Mahan & Day (dalam 
Tarigan 1983 : 7 ) juga merumuskan 
bahwa ciri -ciri tulisan yang baik adalah 
sebagai berikut. 
1. Jujur : jangan coba memalsukan 

gagasan atau ide. 
2. Jelas : jangan membingungkan para 

pembeca. 
3. Singkat : jangan memboroska waktu 

para pembaca. 
4. Usahakan keanekaragaman : 

panjang kalimat yang beraneka 
ragam; berkarya dengan penuh 
kegembiraan. 

Dari kedua pendapat diatas 
dapat disimpulkan bahwa tulisan yang 
baik mencerminkan tingkat kemampuan 
penulis dalam membuat suatu karya 
secara jujur, jelas, dan dengan 
mempergunakan tatabahasa yang baik 
sehingga dapat menarik minat para 
pembaca. 

Untuk menjadi penulis yang baik, 
juga harus memperhatikan unsur-unsur 
menulis. Gie, 2002 (dalam Nurudin 
2007:5), mengemukakan bahwa 
setidak-tidaknya unsur menulis terdiri 
atas, (1) gagasan, dapat berupa 
pendapat, pengalaman, atau 
pengetahuan yang ada dalam pikiran 
seseorang, (2) tuturan, adalah 
pengungkapan gagasan sehingga dapat 
dipahami oleh pembaca. Tuturan 
tersebut bisa berupa narasi 
(penceritaan), deskripsi (pelukisan), 
eksposisi (pengungkapan berdasar fakta 
secara teratur, logis, terpadu), 
argumentasi (meyakinkan), persuasi 
(pembujukan), (3) tatanan, dalam 
menulis harus tertib terhadap 
pengaturan dan penyusunan gagasan 
dengan mengindahkan berbagai asas, 
aturan, dan teknik sampai 

merencanakan rangka dan langkah, (4) 
wahana/alat, merupakan sarana 
pengantar gagasan berupa bahasa tulis 
terutama menyangkut kosakata, 
gramatika, dan retorika (seni memakai 
bahasa). 

2.2.2. Tujuan Menulis 
            Menulis suatu karya tidak hanya 
diharuskan memilih suatu pokok 
pembicaraan yang cocok, tetapi juga harus 
menentukan siapa yang akan membaca 
karyanya serta apa maksud dan tujuan dari 
penulisan karya tersebut. 
            Tarigan (2003:23) menyatakan 
bahwa maksud atau tujuan penulis adalah 
responsi atau jawaban yang diharapkan 
oleh penulis akan diperolehnya dari 
pembaca. Maksud dan tujuan penulisan 
ini  beraneka ragam tergantung dari 
masing-masing penulis. Berikut ini tujuan 
dari penulisan sebuah tulisan menurut 
Hartig (dalam Tarigan 2003:24-25). 
1. Assigment purpose (tujuan penugasan) 

Penulis menulis sesuatu karena 
ditugaskan, bukan karena kemauan 
sendiri. Dalam hal ini, tujuan 
penugasan bisa dikatakan tidak 
memiliki tujuan sama sekali. 

2.  Altruistic purpose (tujuan altruistik) 
Pada hal ini, tujuan menulis adalah 
untuk menyenangkan para pembaca, 
menghindarkan kedukaan para 
pembaca, ingin menolong para 
pembaca memahami, menghargai 
perasaan dan penalarannya, ingin 
membuat hidup para pembaca lebih 
mudah dan lebih menyenangkan 
dengan karyanya itu. 

3.  Persuasive purpose (tujuan persuasif) 
Tulisan yang bertujuan untuk 
meyakinkan para pembaca akan 
kebenaran gagasan yang diutarakan. 

4.  Informational purpose (tujuan 
informasional atau tujuan 
penerangan) 
Tulisan yang bertujuan untuk 
memberikan informasi atau 
keterangan/penerangan kepada para 
pembaca. 



Jurnal Pendidikan Mutiara Vol. 5 No. 1 Nopember 2019              ISSN : 2460-6650 

23 
 

5.  Self-ekspressive purpose (tujuan 
pernyataan diri) 
Tulisan yang bertujuan 
memperkenalkan atau menyatakan diri 
sang pengarang kepada para pembaca. 

6.  Creative purpose (tujuan kreatif) 
Tulisan yang bertujuan mencapai 
nilai-nilai artistik, nilai-nilai kesenian. 

7.  Problem-solving purpose (tujuan 
pemecahan masalah) 
Dalam tulisan seperti ini, sang penulis 
ingin memecahkan masalah yang 
dihadapi. Sang penulis ingin 
menjelaskan, menjernihkan serta 
menjelajahi dan meneliti secara 
cermat pikiran-pikiran dan gagasan-
gagasannya sendiri agar dapat 
dimengerti dan diterima oleh para 
pembaca. 

            Menulis mempunyai manfaat 
positif. Manfaat tersebut tergantung dari 
apa saja tujuan menulis, apa target penulis 
yang ingin dicapai, serta sejauh mana 
usaha yang telah dilakukan penulis untuk 
menyelesaikan tulisannya. Berikut ini 
manfaat menulis yang telah dikemukakan 
Percy ( dalam Nurudin 2007:19-27). 
1. Sarana untuk mengungkapkan diri (a 

tool for self expression) 
2. Sarana untuk pemahaman (a tool for 

understanding) 
3. Membantu mengembangkn kepuasan 

pribadi, kebanggaan, perasaan harga 
diri (a tool for to help developing 
personal satisfaction, pride, a feling of 
self worth) 

4. Meningkatkan kesadaran dan 
penyerapan terhadap lingkungan (a 
tool for increasing awareness and 
perception of enviroment) 

5. Keterlibatan secara bersemangat dan 
bukannya penerimaan yang pasrah (a 
tool for active involvement. not passive 
acceptance) 

6. Mengembangkan suatu pemahaman 
tentang dan kemampuan menggunakan 
bahasa(a tool for developing an 
understading of and ability to use the 
language) 

            Banyak yang berpendapat bahwa 
nilai menulis sama dengan manfaat 
menulis. Nurudin (2007:27), 
mengemukakan bahwa nilai dan manfaat 
menulis tersebut memang batasannya 
sangat tipis. Jadi, perbedaan pendapat  
tersebut tidak perlu diperdebatkan. Nilai-
nilai ideal yang didapatkan dari menulis 
antara lain; (1) nilai kecerdasan, (2) nilai 
kependidikan, (3) nilai kejiwaan, (4) nilai 
kemasyarakatan, (5) nilai keuangan, (6) 
nilai kefilsafatan, dan (7) nilai popularitas. 
2.2.2.3 Tahapan dalam Proses Menulis 

Murray (2001:28)  telah menulis 
sebuah deskripsi tentang proses menulis. 
Menulis diberikan sebagai proses berpikir 
yang terus menerus, aktivitas menulis 
karya tulis berkembang dalam tiga tahap 
yaitu. 
1. tahap perencanaan maksudnya penulis 

berusaha menemukan apa yang akan 
mereka tulis. Guru dapat mendorong 
penemuan topik dengan cara 
memungkinkan anak berpikir dan 
menulis berbagai rincian tentang 
orang, tempat, atau peristiwa yang 
bermakna bagi mereka. Kadang-
kadang guru memperkenalkan menulis 
bebas selama tahapan ini. 

2. penyusunan konsep dipilih karena 
aktivitas menulis dalam tahap ini 
bersifat sementara. Ketika kita 
menyebut draft pertama, kedua, maka 
secara tidak langsung potongan kerja 
tersebut akan berubah, drat lain akan 
menyusul. Penulis perlu menuangkan 
pikiran-pikirannya dan 
mempertimbangkannya untuk 
disampaikan kepada orang lain. 
Penulis perlu berdialog dengan dirinya 
selama proses penyusunan konsep. 
Tahap perbaikan merupakan tahap 

akhir. Sekalipun demikian perlu diingat 
bahwa perbaikan dapat berlanjut pada 
perencanaan dan penyusunan konsep lebih 
lanjut (Novi 2006:231).  Oleh karena itu, 
tahapan menulis ini bisa dikatakan sebagai 
pembelajaran untuk penulis-penulis 
pemula bagi siswa dan yang lainya.  
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2.2.3 Hakikat Puisi 
2.2.3.1 Pengertian Puisi 

Menurut Sumbodo (2010:20), 
puisi adalah ungkapan imajinatif yang 
dirangkai dengan irama dan 
memperhatikan permaknaan. Puisi berasal 
dari bahasa Yunani, yang juga dalam 
bahasa latin poietas (Latin Poeta). Mula-
mula artinya pembangun pembentuk, 
pembuat. Asalkatanya poieo atau poio 
yang artinya membangun, menyebabkan, 
menimbulkan menyair. Artinya yang 
mula-mula lama-kelamaan semakin 
dipersempit ruang lingkupnya menjadi 
hasil seni sastra, yang kata-katanya 
disusun menurut syarat-syarat tertentu dan 
menggunakan irama, dan kadang-kadang 
kata kiasan. Berikut beberapa pendapat 
mengenai puisi: 

Herbert Spencer (2009:2) 
menyatakan bahwa puisi merupakan 
bentuk pengucapan gagasan yang bersifat 
emosional dengan mempertimbangkan 
efek keindahan. Pendapat lain tentang 
puisi diungkapkan oleh penyair Samuel 
Jhonson (2007:33), puisi “adalah seni 
penyatuan kesenang-kesenangan dengan 
kebenaran melalui sentuhan imajinasi 
yang nalar”. Batasan tersebut berkaitan 
dengan bentuk batinnya saja. Sedangkan 
menurut Wallce Steven (2001:2) 
berpendapat bahwa puisi adalah 
penikmatan kata dengan serangkaian kata-
kata”.  

Menurut Muclisoh (2003:28), 
hakikat apresiasi puisi adalah upaya 
memahami, menikmati, dan menghargai 
karya sastra. Dalam kegiatan 
pembelajaran, siswa diharapkan dapat 
mengekspresikan perasaannya dengan 
menulis puisi, atau secara kelompok 
membahas isi suatu karya sastra yang 
telah mereka baca. Proses apresiasi puisi 
pada dasarnya dapat dibagi menjadi 
beberapa tahap, tahap memahami, tahap 
menikamati, tahap meresponsi, dan tahap 
produksi. Tahap memahami dan 
menghayati puisi pada umumnya 
berkaitan dengan kegiatan 
mengungkapkan kembali apa yang 

terdapat dalam teks dan mengadakan 
eksplorasi untuk mengadakn kebutuhan 
pemahaman dan penghayatan terhadap 
suatu teks puisi. Pada tahap memahami, 
menghayati, dan menikmati. 

Pradopo (1999:5), puisi 
didefinisikan sebagai karangan yang 
terikat oleh banyak baris dalam tiap bait, 
banyak kata dalam tiap baris, banyak suku 
kata dalam setiap baris, rima, dan irama. 
Lain halnya dengan Reeves dalam 
Waluyo memberikan batasan yang 
berhubungan dengan struktur fisik puisi 
dengan menyatakan bahwa puisi adalah 
ekspresi bahasa yang kaya dan penuh 
pikat. 

Tarigan (2009: 21)  memberikan 
definisi lain tentang puisi, menurutnya 
puisi adalah hasil seni sastra yang kata-
katanya disusun menurut syarat-syarat 
tertentu dengan menggunakan irama, 
sajak, dari kata-kata. Kemudian dalam 
buku yang sama Dickenson (2009:3) 
mengatakan kalau aku membaca sesuatu 
dan dia membuat tubuhku begitu sejuk, 
sehingga tiada api yang bisa memanaskan 
aku, maka aku tahu bahwa itu adalah puisi. 
Menurut Muclisoh (2006:33) langkah-
langkah yang harus dilakukan dalam 
menulis puisi meliputi: menentukan isi 
atau tema dan menentukan bentuk atau 
struktur puisi. Setiap puisi mengandung 
pokok persoalan yang ingin ditonjolkan 
oleh penciptanya. Makna yang dikandung 
oleh pokok persoalan puisi itulah tema 
suatu puisi yang mendasari terbentuknya 
sebuah puisi dan disampaikan kepada 
penbaca. 

Berdasarkan beberapa pengertian dari 
para ahli dapat disimpulkan bahwa puisi 
adalah sebuah karya sastra imajinatif 
seseorang yang merupakan ekpresi pikiran 
serta memperhatikan dalam bentuk tulisan 
yang dipadatkan, dipersingkat serta 
memperhatikan unsur bunyi dan pemilihan 
kata-kata kias sehingga menciptakan 
wujud tulisan yang indah. 
 
METODE PENELITIAN 
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 
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3.1.1 Tempat Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di MTs 

Ashabul Yamin dan MTs Nurul Huda 
Balaraja. MTs As Habul Yamin dikelola 
yayasan As Habul Yamin yang beralamat 
di Jalan Raya Kresek Km. 10, Irigasi Kp. 
Bakung Balaraja.  
3.1.2 Waktu Penelitian 

Rencana tahap persiapan hingga 
pelaporan hasil penelitian dilakukan 
selama tiga bulan, yakni mulai Januari 
sampai dengan Maret 2017 
3.1.3 Metode Penelitian 

Metode pembahasan yang 
digunakan dalam laporan peneliti ini 
adalah metode deskriptif analisis. Menurut 
Suhartono (2000:87) yaitu metode yang 
berkaitan dengan masalah-masalah yang 
ada dengan mengumpulkan data yang 
kemudian dianalissa. Metode ini juga 
untuk memahami masalah berdasarkan 
fenomena atau gejala pada saat penelitian 
berlangsung. Penelitian deskriptif 
bertujuan untuk memberikan gambaran 
tentang suatu gejala atau hubungan antara 
dua gejala atau lebih. Dalam kaitan ini 
penggunaan metode deskriptif dalam 
penelitian yang dimaksudkan untuk 
melihat bagaimanakah kemampuan 
menulis puisi kelas VII MTs Ashabul 
Yamin dan siswa kelas VII MTs Nurul 
Huda 
3.1.4 Variabel Penelitian 

Istilah variabel dapat diartikan 
bermacam-macam. Ada variabel yang 
diartikan sebagai segala sesuatu yang 
menjadi objek pengamatan penelitian. 
Sering pula variabel penelitian dinyatakan 
sebagai faktor-faktor yang berperan dalam 
peristiwa atau gejala yang akan diteliti. 
Dalam penelitian ini ada dua variabel yaitu 
kemampuan menulis puisi siswa kelas VII 
MTs Ashabul Yamin dan siswa kelas VII 
MTs Nurul Huda 
3.1.5 Populasi dan Sample 

Populasi adalah himpunan 
keseluruhan objek yang diselidiki. 
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa 
kelas VII MTs Ashabul Yamin yang 
berjumlah 22 orang siswa. Siswa Kelas 

VII MTs Nurul Huda yang berjumlah 22 
orang siswa. Karena jumlah populasinya 
kurang dari 100 orang, maka sampel dalam 
penelitian ini adalah keseluruhan jumlah 
populasi menjadi sampel dalam penelitian. 

Populasi target dalam penelitian ini 
adalah seluruh siswa VII MTs Ashabul 
Yamin yang berjumlah 100 siswa. 
Populasi terjangkaunya adalah 22 siswa,  
dan seluruh siswa kelas VII MTs Nurul 
Huda yang berjumlah 22 siswa. 

Sampel adalah bagian dari jumlah 
dan karekteristik yang dimiliki oleh 
populasi (Sugiyono  2000:4). Intrumen 
penelitian yang digunakan untuk 
memperoleh data mengenai kemampuan 
menulis puisi adalah berbentuk wawancara 
dan tes menulis puisi. Pengambilan sampel 
dilakukan dengan sampling purposive 
dikenal juga sebagai sampling 
pertimbangan yaitu terjadi apabila 
pengambilan sampel dilakukan 
berdasarkan pertimbangan perorangan atau 
pertimbangan peneliti. Hanya mereka yang 
dianggap ahli yang patut memberikan 
pertimbangan untuk pengambilan sampel 
yang diperlukan. 
3.1.6 Teknik Pengumpulan Data 
Adapun teknik pengumpulan data dalam 
penelitian ini adalah observasi dan 
wawancara. 
1. Observasi 

Observasi dilakukan dengan cara 
mengadakan pengamatan secara teliti serta 
pencatatan secara sistematis. Dalam 
observasi penulis melihat sejauh mana 
kemampuan menulis puisi siswa kelas VII 
MTs Ashabul Yamin dan MTs Nurul 
Huda. 
2. Tes menulis puisi 

Tes menulis puisi digunakan untuk 
memperoleh informasi dari responden 
dalam arti laporan tentang pribadinya. 
Adapun yang menjadi responden adalah 
siswa kelas VII MTs Ashabul Yamin dan 
MTs Nurul Huda, tes menulis puisi 
dilakukan dengan tema bebas berdasarkan 
keinginan siswa. Hal ini agar membuat 
siswa kreatif dalam memiih kata-kata 
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sehingga terlihat seberapa besar 
kemampuan menulis puisi siswa tersebut. 
3. Wawancara 

Teknik wawancara merupan teknik 
pengumpulan data yang dilakukan dengan 
mengadakan tanya jawab, baik langsung 
maupun tidak langsung dengan sumber 
data. Dalam hal ini yang menjadi 
sumberdata yaitu guru bahasa Indonesia di 
VII MTs Ashabul Yamin dan MTs Nurul 
Huda. 
4. Tes menulis puisi 

Tes menulis puisi digunakan untuk 
memperoleh informasi dari responden 
dalam arti laporan tentang pribadinya. 
Adapun yang menjadi responden adalah 
siswa kelas VII MTs Ashabul Yamin dan 
MTs Nurul Huda, tes menulis puisi 
dilakukan dengan tema bebas berdasarkan 
keinginan siswa. Hal ini agar membuat 
siswa kreatif dalam memiih kata-kata 
sehingga terlihat seberapa besar 
kemampuan menulis puisi siswa tersebut. 
5. Wawancara 

Teknik wawancara merupan teknik 
pengumpulan data yang dilakukan dengan 
mengadakan tanya jawab, baik langsung 
maupun tidak langsung dengan sumber 
data. Dalam hal ini yang menjadi sumber 
data yaitu guru bahasa Indonesia di VII 
MTs Ashabul Yamin dan MTs Nurul 
Huda 
3.1.7 Instrumen Penelitian 

Instrumen yang peneliti gunakan 
dalam penelitian ini adalah tes menulis 
puisi. Tes ini diberikan kepada siswa agar 
siswa membuat puisi dengan tema yang 
tidak dibatasi agar siswa dapat siswa dapat 
berimajinasi atau berkreasi dalam 
membuat puisi. Selain tes menulis puisi 
juga menggunakan instrumen wawancara 
dengan mengajukan pertanyaan-
pertanyaan kepada guru bahasa Indonesia 
untuk mendapatkan informasi yang akurat 
tentang penelitian mata pelajaran bahasa 
Indonesia. 
 
PEMBAHASAN 
4.1 Analisis Data dan Interprestasi Data 

4.1.1 Analisis Data dan Interprestasi 
Data  MTs Ashabul Yamin Balaraja 

Dari deskripsi hasil menulis puisi 
siswa dianalisis dan diinterpretasikan 
frekuensi nilai rata-rata kemampuan 
menulis puisi di MTs ASHABUL YAMIN 
sebagai berikut: 
Frekuensi nilai rata-rata (Kemampuan 

Menulis Puisi) 

No 
Siswa 

Nilai X 
(Hasil 

Scoring) Kriteria Nilai 
   
1 82 Kemampuan tinggi 
   
2 82 Kemampuan tinggi 
   
3 84 Kemampuan tinggi 
   
4 81 Kemampuan tinggi 
   
5 90 Kemampuan tinggi 
   
6 72 Kemampuan sedang 
   
7 82 Kemampuan tinggi 
   
8 88 Kemampuan tinggi 
   
9 89 Kemampuan tinggi 
   

10 86 Kemampuan tinggi 
   

11 83 Kemampuan tinggi 
   

12 76 Kemampuan sedang 
   

13 89 Kemampuan tinggi 
   

14 80 Kemampuan sedang 
   

15 92 Kemampuan tinggi 
   

16 81 Kemampuan tinggi 
   

17 82 Kemampuan tinggi 
   

18 75 Kemampuan sedang 
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19 79 Kemampuan sedang 
   

20 89 Kemampuan tinggi 
   

21 82 Kemampuan tinggi 
   

22 84 Kemampuan tinggi 
   
 

Ini berarti skor rata-rata variabel x 
sebesar 83 sehingga dapat 
menggambarkan bahwa siswa MTs 
Ashabul Yamin Balaraja mempunyai 
kemamuan yang tinggi terhadap pelajaran 
menulis puisi. 

Adapun faktor-faktor yang 
mempengaruhi siswa MTs Ashabul 
Yamin mempunyai kemampuan yang 
tinggi terhadap menulis puisi antara lain: 

1. Menggunakan metode yang 
bervariasi 

2. Menggunakan bermacam-macam 
media pembelajaran 

3. Memberikan latihan soal 
4. Memberikan kesempatan siswa 

untuk bertanya yang belum 
dimengerti 

5. Memberikan tugas atau pekerjaan 
rumah (PR) 
 

4.1.2 Analisis Data dan Interprestasi 
Data MTs Nurul Huda Balaraja 

Dari deskripsi hasil menulis puisi 
dapat dianalisis dan diinterprestasikan 
frekuensi niai rata-rata kemampuan 
menulis puisi di MTs Nurul Huda Balaraja 
sebagai berikut : 

Frekuensi nilai rata-rata 
(Kemampuan Menulis Puisi) 

No 
Siswa 

Nilai X 
(Hasil 

Scoring) Kriteria Nilai 
   

1 75 
Kemampuan 

sedang 
   

2 75 
Kemampuan 

sedang 
   
3 72 Kemampuan 

sedang 
   
4 82 Kemampuan tinggi 
   
5 75 Kemampuan tinggi 
   
6 83 Kemampuan tinggi 
   

7 76 
Kemampuan 

sedang 
   
8 76 Kemampuan tinggi 
   

9 70 
Kemampuan 

sedang 
   

10 76 Kemampuan tinggi 
   

11 70 Kemampuan tinggi 
   

12 72 Kemampuan tinggi 
   

13 75 
Kemampuan 

sedang 
   

14 79 
Kemampuan 

sedang 
   

15 70 Kemampuan tinggi 
   

16 72 Kemampuan tinggi 
   

17 70 Kemampuan tinggi 
   

18 70 
Kemampuan 

sedang 
   

19 67 Kemampuan rendah
   
 
Ini berarti skor rata-rata variable x sebesar 
69 sehingga dapat menggambarkan bahwa 
siswa MTs Nurul Huda Balaraja 
mempunyai kemampuan yang rendah 
terhadap pelajaran menulis puisi. 
Adapun factor-faktor yang mempengaruhi 
siswa MTs Nurul Huda Balaraja 
mempunyao kemampuan yang rendah 
terhadap menulis puisi antara lain: 
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1. Menggunakan metode yang digunakan 
monoton. 

2. Kurangnya media pembelajaran 
3. Kurangnya minat siswa dalam belajar 
4. Kurangnya kesempatan siswa untuk 

bertanya hal yang belum dimengerti 
 
 
4.2 Hasil Perbandingan 

Berdasarkan hasil penelitian yang 
telah dikemukakan diatas maka penulis 
menyimpulkan bahwa siswa MTs Ashabul 
Yamin mempunyai kemapuan menulis 
puisi yang tinggi. Hal ini dikarenakan 
siswa tertarik dengan bahasa Indonesia itu 
sendiri. Metode yang digunakan oleh 
guru, serta media pengajaran yang 
menarik. Jadi kemampuan belajar yang 
tinggi dipengaruhi oleh adanya perasaan 
senang terhadap mata pelajaran tertentu, 
guru yang mengajar, dan lingkungan di 
mana proses pembelajaran tersebut 
diselenggarakan. Selain itu MTs Ashabul 
Yamin mempunyai pengaruh yang besar 
terhadap kemampuan menulis anak 
terlebih anak yang sekolah di MTs 
Ashabul Yamin mengisi waktu luang di 
asrama dengan kegiatan asrama dan ketika 
mereka rindu pada keluarga mereka 
biasanya menulis puisi atau cerpen. 

Hal tersebut menambah kemampuan 
menulis puisi siswa tersebut. Sehingga 
diketahui bahwa siswa MTs Ashabul 
Yamin mempunyai kemampuan menulis 
puisi yang tinggi. Hal tersebut dikuatkan 
dengan nilai yang mereka peroleh ketika 
diberi materi menulis puisi dan dianjurkan 
untuk menulis puisi dengan tema bebas 
sesuai dengan apa yang mereka inginkan 
dan hasilnya sangat memuaskan yaitu 
dengan nilai rata-ratanyakemampuan 
menulis puisi 83. 

Selain dari hasil menulis puisi siswa 
kelas VII MTs Ashabul Yamin hal yang 
menguatkan bahwa kemampuan menulis 
puisi siswa boarding school lebih tinggi 
atau lebih baik dari pada siswa sekolah 
umum adalah hasil wawancara dengan 
guru pelajaran bahasa Indonesia. Bu Dewi 
guru bahasa Indonesia di MTs Ashabul 

Yamin mengatakan bahwa “siswa MTs 
Ashabul Yaminkhususnya kelas VII 
mempunyai kemampuan menulis puisi 
yang sangat baik. Karena dengan menulis 
puisi mereka dapat meluapkan rasa rindu, 
rasa kecewa, sedih dan bahagia. Selain 
itu ketika mereka tidak ada kegiatan di 
asrama maka mereka akan menulis dan 
membaca, sehingga dengan rajin 
membaca dan menulis pembendaharaan 
kata mereka lebih banyak ”. 

Agar siswa mau belajar bahasa 
Indonesia terutama menulis puisi, maka 
guru harus membuat siswa tersebut 
merasa senang belajar bahasa Indonesia 
dengan cara memberikan pembelajaran 
yang variatif yang membuat siswa merasa 
senang dan tidak bosan belajar bahasa 
Indonesia. Seperti yang dikatakan guru 
bahasa Indonesia di MTs Ashabul Yamin 
bahwa “jika ingin membuatsiswa mau 
belajar bahasa Indonesia maka seorang 
guru harus bisa menghilangkan pendapat 
siswa bahwa bahasa Indonesia itu adalah 
pelajaran yang membosankan terutama 
dengan soal-soal yang panjang yang 
membuat mereka malas. Misalnya ketika 
saya membuat soal untuk ulangan saya 
akan mencantumkan nama-nama mereka 
sebagai tokoh dalam soal yang akan 
mereka kerjakan. Sehingga ketika mereka 
membaca soal tersebut mereka akan 
tersenyum.” 

Menurut siswa kelas VII MTs Ashabul 
Yamin bahasa Indonesia adalah suatu hal 
yang menarik untuk di pelajari terutama 
menulis puisi, karena dengan menulis 
mereka dapat mengungkapkan apa yang 
mereka rasakan, misalnya ketika mereka 
merasa rindu pada orang tua, perasaan 
marah, perasaan kecewa, dan perasaaan 
bahagia bisa mereka luapkanmelalui 
tulisan yaitu menulis puisi bisa juga 
dengan membuat cerpen. Selain menulis 
mereka juga senang membaca cerpen. 
Mereka menggunakan waktu luang 
ditengah kegiatan asrama yang padat 
untuk membaca dan menulis dan hal 
tersebut yang menyebabkan 



Jurnal Pendidikan Mutiara Vol. 5 No. 1 Nopember 2019              ISSN : 2460-6650 

29 
 

pembendaharaan kata mereka banyak dan 
selalu meningkat. 

Berdasarkan hasil menulis puisi dan 
hasil wawancara dengan guru bahasa 
Indonesia yaitu Ibu Dewi dapat 
disimpulakan bahwa siswa MTs Ashabul 
Yamin memiliki memampuan menulis 
yang baik. 

Berbanding terbalik dengan MTs 
Ashabul Yamin, siswa MTs Nurul Huda 
Balaraja memiliki kemampuan menulis 
puisi yang rendah atau kurang karena 
mereka malas belajar bahasa Indonesia 
menurut mereka pembelajaran bahasa 
Indonesia itu sangat sullit dan 
membosankan. Selain itu siswa juga lebih 
banyak waktunya dirumah bersama 
keluarga sehingga rasa disiplin mereka 
untuk belajar pun kurang. Sehingga 
diketahui bahwa siswa MTs Nurul Huda 
Balaraja mempunyai kemampuan menulis 
puisi yang rendah dan hal ini terbukti dari 
hasil menulis puisi siswa kelas VII MTs 
Nurul Huda Balaraja dengan rata-ratanya 
69. 

Selain itu berdasarkan hasil 
wawancara guru MTs Nurul Huda 
Balaraja kelas VII yaitu ibu Tita yang 
mengatakan bahwa siswa kelas VII MTs 
Nurul Huda Balaraja tidak terlalu tertarik 
dengan pelajaran bahasa Indonesia, 
terutama menulis puisi karena menurut 
mereka pelajaran bahasa Indonesia 
adalah pelajaran yang menjenuhkan. 
Apalagi soal wacana yang panjang-
panjang yang secara otomatis siswa harus 
membaca dari awal hingga akhir untuk 
mendapatkan jawaban dari pertanyaan 
wacana tersebut. Selain itu ketika mereka 
disuruh menulis karangan itu suatu yang 
menjenuhkan untuk merekakarena mereka 
harus mengarang, apalagi ketika di suruh 
menulis puisi mereka harus 
memperhatikan cara penulisan, pemilihan 
kata yang akan digunakan.Berdasarkan 
hasil menulis puisi siswa MTs Nurul Huda 
Balaraja dan hasil wawancara dengan 
guru MTs Nurul Huda Balaraja yang 
bernama Tita bahwa siswa MTs Nurul 

Huda Balaraja memiliki kemampuan 
menulis puisi yang kurang atau rendah. 

Berdasarkan Uraian di atas hal 
tersebutlah yang membedakan siswa MTs 
Ashabul Yamindengan siswa sekolah 
umum biasa. Pembendaharaan kata yangdi 
miliki siswa MTs Ashabul Yaminlebih 
banyak di bandingkan siswa yang sekolah 
umum. Karena siswa MTs Ashabul Yamin 
lebih sering menggunakan kata-kata 
tersebut dalam menulis dan ketika mereka 
membaca mereka akan mendapatkan kata 
yang baru. Lain halnya dengan siswa di 
sekolah umum mereka hanya 
menggunakan kata-kata yang mereka 
terima dari guru saja, terlebih lagi mereka 
malas untuk membaca. Selain itu siswa 
MTs Ashabul Yaminsenang belajar 
bahasa Indonesia terutama menulis puisi. 
Sedangkan siswa sekolah umum kurang 
menyukai pelajaran bahasa Indonesia 
karena menurut mereka bahasa Indonesia 
pelajaran yang sangat membosankan. 
 
KESIMPULAN 

Berdasarkan analisis yang telah 
dilakukan dapat disimpulkan bahwa 
hipotesis yang diajukan diterima yakni 
terdapat perbedaan kemampuan menulis 
puisi antara siswa MTs Ashabul 
Yamindan sekolah umum. Dalam hal ini 
siswa MTs Ashabul Yamindan sekolah 
umum yaitu MTsNurul Huda. 
Kemampuan menulis puisi siswa MTs 
Ashabul Yaminsangat tinggi. Nilai rata-
rata menulis puisi puisi siswa kelas VII 
MTs Ashabul Yamin83. Sedangkan 
kemampuan menulis puisi siswa kelas VII 
MTs Nurul Huda masih kurang dengan 
nilai rata-rata menulis puisinya 69. 
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ABSTRAK 

  
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai bagaimana meningkatkan 
kreativitas menggambar anak melaui metode bercerita di TK Aisyiyah Bistanul Athfal 
Pandeglang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah merode penelitian tindakan 
kelas (PTK) yang dilaksanakan secara dua siklus dalam waktu satu semester dengan empat 
komponen di dalamnya yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan atau observasi 
dan refleksi tindakan. Masing masing siklus terdiri dari tiga kali pertemuan. Instrument 
penelitian yang diguanakan dalam penelitian tindakan kelas ini meliputi lebar observasi, 
catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya 
Peningkatan kreativitas menggambar anak melalui metode bercerita sebelum tindakan, Siklus 
I, dan Siklus II yang berada pada kriteria berkembang sangat baik (BSB). Pada kondisi awal 
sebelum tindakan rata-rata pencapaian kreativitas menggambar anak hanya 30% dan pada 
Siklus I kreativitas menggambar anak meningkat menjadi 50%, peningkatan pada kondisi 
awal dan Siklus I sebesar 20%. Pada Siklus II peningkatan kreativitas menggambar anak 
melalui metode bercerita menjadi 90% peningkatan persentase kreativitas menggambar anak 
melalui metode bercerita antara Siklus I dengan Siklus II sebesar 40%. Berdasarkan hasil 
penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa metode bercerita 
dapat meningkatan kreativitas menggambar anak pada kelompok B di TK AISYIYAH 
BUSTANUL ATHFAL Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang 
Provinsi Banten. 
Kata Kunci : Kreativitas menggambar, metode bercerita 
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PENDAHULUAN 

Anak usia dini adalah individu 
yang sedang mengalami proses 
pertumbuhan dan perkembangan yang 
pesat bahkan dikatakan sebagai lompatan 
perkembangan karena itu usia dini 
dikatakan sebagai golden age (usia emas) 
yaitu usia yang berharga dibanding usia 
selanjutnya. Usia tersebut merupakan fase 
kehidupan yang unik dengan karakteristik 
khas, baik secara fisik, psikis, sosial dan 
moral. Anak pada usia dini memiliki 
kemampuan belajar luar biasa khususnya 
pada masa awal kanak-kanak. Keinginan 
anak untuk belajar menjadikan anak aktif 
dan eksploratif. Anak belajar dengan 
seluruh panca inderanya untuk memahami 
sesuatu dan dalam waktu singkat anak 
beralih ke hal lain untuk dipelajari. 

Kreativitas merupakan salah satu 
potensi yang dimiliki anak yang perlu 
dikembangkan sejak usia dini. Setiap anak 
memiliki bakat kreatif dankarena itu perlu 
distimulasi sejak usia dini. Bila bakat 
kreatif anak tidak distimulasi sejak usia 
dini maka bakat tersebut tidak akan 
berkembang, bahkan menjadi bakat yang 
terpendam yang tidak dapat diwujudkan. 
Kreatuvitas sangat penting untuk 
dikembangkan sejak anak usia dini seperti 
yang dikemukakan oleh Munanadar 
(1992:46) dikutip dari Buku 
Perkembangan Anak Usia Dini oleh 
Ahmad Susanto (2014:8) “Kreativitas 
yang memungkinkan manusia 
meningkatkan kualitas hidupnya, dalam 
era pembangunan ini tidak dapat 
dipungkiri bahwa kesejahteraan dan 
kejayaan masyarakat dan negara 
bergantung pada sumbangan kreatif, 
berupa ide-ide baru, penemuan-penemuan 
baru, dan teknologi baru dari 
masyarakatnya, untuk mencapai hal itu 
perlulah sikap dan prilaku kreatif dipupuk 
sejak dini, agar anak kelak tidak hanya 
mengkonsumen pengetahuan baru dan 
pencari krja, tetapi mampu mendirikan 
pekerjaan baru (wiraswasta)”. Kondisi ini 

akan mengakibatkan generasi yang akan 
datang menjadi generasi yang pasif serta 
tidak bisa tumbuh dan berkembang secara 
utuh. 

Anak-anak usia dini pada khusnya 
di TK Aisyiyah Bustanul Athfal juga 
masih memiliki daya kreativitas 
menggambar yang rendah. Hal ini dapat 
dilihat dari coretan yang dihasilkan anak 
masih berkesan umum dan menampilkan 
gambar yang samasetiap pengerjaan tugas 
menggambar. Missal: anak hanya 
menggambar rumah saja, anak 
menggambar gunung saja, atau anak 
menggambar pohon saja, ketika anak 
diberikan tugas untuk menggambar suasa 
kelas sering ramai, anak sering jalan-jalan 
sendiri dan tidak serius dalam 
menggambar, selain itu anak belum bisa 
mengungkapkan idenya sendiri kalau tidak 
dibantu oleh guru anak-anak masih 
terfokus pada gambar yang telah 
dicontohkan oleh guru sehingga hasil 
gambar anak cenderung sama persis dan 
tidak ada yang berani jauh berbeda dengan 
gambar guru. Ironisnya guru memandang 
gambar yang sama persis dengan contoh 
guru adalah karya yang terbaik dari anak. 

Permasalahan tersebut diatas 
disebabkan oleh beberapa faktor 
diantaranya media pembelajaran yang 
kurang menarik, pembelajaran yang hanya 
menitikberatkan pada membaca dan 
berhitung saja dan penggunaan metode 
yang kurang inovatif sehinggga membuat 
anak bosan dan kurang dapat 
memunculkan ide kreatifnya. Terdapat 
beberapa strategi yang bisa dilakukan 
untuk mengembangkan kreativitas anak 
antara lain dengan bermain musik, 
mengunjungi pameran, menonton 
pertunjukan wayang, olahraga, bercerita 
dan karyawisata. Metode bercerita 
merupakan salah satu metode yang efektif 
untuk meningkatkan kreativitas pada anak 
usia dini. Hal ini karena metode bercerita 
dapat merangsang anak untuk berpikir 
kreatif, perhatian anak terhadap proses 
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pembelajaran makin panjang, anak mampu 
mengorganisasikan kemampuan diri atau 
melatih kepercayaan diri pada anak, 
merangsang imajinasi anak, sehingga 
menghasilkan karya original. Bercerita 
menjadi stimulasi yang berdampak positif 
bagi perkembangan kreativitas 
menggambar anak. Anak terbiasa 
berkonsentrasi pada suatu topic, berani 
mengembangkan kreasinya, merangsang 
anak untuk berpikir secara imajinatif serta 
bertambah perbendaharaan kata barunya. 
Indra Fajarwati (2010:23) menyatakan 
bahwa metode bercerita merupakan salah 
satu metode yang banyak digunakan di 
Taman Kanak-kanak. Sebagai suatu 
metode bercerita mengundang perhatian 
anak terhadap pendidik sesuai dengan 
tema pembelajaran. Bila isi cerita 
dikaitkan dengan dunia kehidupan anak di 
Taman Kanak-kanak, maka mereka dapat 
memahami isi cerita itu, mereka akan 
mendengarkannya dengan penuh 
perhatian, dan dengan mudah dapat 
menangkap isi cerita. Kelebihan dari 
metode bercerita ini adalah anak lebih 
banyak menyerap verbal, guru lebih 
mudah mengatur anak, anak lebih senang 
membayangkan secara ilustrasi cerita yang 
diberikan guru, dapat mengendalikan 
emosi anak, membuat anak lebih 
penasaran akan bercerita yang diberikan 
guru. 
 
KAJIAN TEORI 
Perkembagan Anak Taman Kanak-
Kanak 

Anak taman kanak-kanak adalah 
anak yang sedang berada dalam rentang 
usia 4-6 tahun yang merupakan sosok 
individu yang sedang berada dalam proses 
perkembangan. Perkembangan anak 
merupakan peroses perubahan prilaku dari 
tidak matang menjadi matang, dari 
sederhana menjadi kompleks, suatu 
evaluasi manusia dari ketergantungan 
menjadi mahluk dewasa yang mandiri, 
perkembangan anak adalah suatu peroses 
perubahan dimana anak belajar menguasai 

tingkat yang lebih tinggi dari aspek-aspek : 
gerakan, berfikir, perasaan, dan interaksi 
baik dengan sesama maupun dengan 
benda-benda dalam lingkungannya. 

Beberapa ahli dalam bidang 
pendidikan dan psikologi memandang 
periode usia dini merupakan periode yang 
penting yang perlu mendapat penanganan 
sendini mungkin. Masa-masa sensitif anak 
pada usia ini menurut  Maria Montessori 
(Elizabeth B. Hurlock,1978:13) mencakup 
sensivitas terhadap keteraturan 
lingkungan, mengeksplorasi lingkungan 
dengan lidah dan tangan, berjalan, 
sensitivitas terhadap obyek-obyek kecil 
dan detail, serta terhadap aspek-aspek 
sosial kehidupan. Para ahli psikologi 
perkembangan mengakui bahwa 
pertumbuhan itu berlangsung secara terus 
menerus dan mengikuti suatu tahapan 
perkembangan. Piaget melukiskan urutan 
perkembangan kognitif ke  dalam empat 
tahap yang berbeda secara kualitatif yaitu : 
(a) tahap sensori motorik (lahir-2 tahun), 
(b) tahap pra operasional (2-7 tahun), (c) 
tahap operasional konkrit (7-11 tahun) dan 
(d) tahap operasional formal (11-16 
tahun). Dari setiap tahapan itu urutannya 
tidak berubah-ubah. Semua anak akan 
melalui keempat tahapan tersebut dengan 
urutan yang sama. Hal ini terjadi karena 
masing-masing tahapan berasal dari 
pencapaian tahap sebelumnya. Tetapi 
sekalipun urutan kemunculan itu tidak 
berubah-ubah,  tidak menutup 
kemungkinan adanya percepatan untuk 
melewati tahap-tahap itu secara lebih dini 
di satu sisi dan terhambat di sisi lainnya. 
 
Kreativitas Anak Taman Kanak-Kanak 

“Kreativitas adalah kemampuan 
seseorang untuk melahirkan sesuatu yang 
baru, baik berupa gagasan maupun karya 
nyata yang relatif berbeda dengan apa 
yang telah ada (Supriadi, 2015;15). 
Utami Munandar dalam Ahmad Susanto 
(2012:112) juga mengungkapkan tentang 
pengertian kreativitas dengan beberapa 
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rumusan yang merupakan kesimpulan para 
ahli antara lain: 

1. Kreativitas ialah kemampuan untuk 
membuat komposisi baru, 
berdasarkan data, informasi, atau 
unsur-unsur yang ada.  

2. Kreativitas (berfikir kreatif atau 
berpikir dipergen) ialah 
kemampuan berdasarkan data atau 
informasi yang tersedia 
menemukan banyak kemungkinan 
jawaban terhadap sesuatu masalah, 
dimana penekanannya adalah pada 
kuantits, ketepat gunaan, dan 
keragaman jawaban. 

3. Secara oprasional kreativitas dapat 
dirumuskan sebagai kemampuan 
yang mencerminkan kelancaran, 
keluesan (pleksibilitas) dan 
orosinalitas dalam berfikir, serta 
kemampuan untuk mengelaborai 
(mengmbangkan, memperkaya, 
merinci) suatu gagasan. 
Menurut Gordon dan Browne 

dalam Moeslichatoen (2004:19), dikutip 
dari Ahmad Susanto (2012:112) bahwa 
kreativitas merupakan kemampuan untuk 
menciptakan gagasan baru yang imajinatif 
dan juga kemampuan mengadaptasi 
gagasan baru dengan gagasan yang sudah 
ada. Dalam pandangan Gordon, kreativitas 
ialah berupa gagasan baru yang diciptakan 
seseorang untuk merenovasi gagasan yang 
sudah ada menjadi lebih inovatif dan 
imajinatif. Adapun menurut Supriadi 
dalam Ahmad Susanto (2012:112) definisi 
kreativitas pada intinya adalah 
kemampuan seseorang untuk melahirkan 
sesuatu yang baru, baik berupa gagasan 
maupun karya nyata, yang relatif berbeda 
dengan yang telah ada sebelumnya. 
 
Ciri-ciri kreativitas 

Ciri-ciri kreativitas pada umumnya 
dapat dipakai sebagai tolak ukur dalam 
menentukan kreatif tidaknya seseorang. 
Diantaranya menurut Munandar dalam 
Ahmad Susanto (2012:114) yaitu sebagai 
berikut: 

1. Mempunyai daya imajenasi yang 
kuat 

2. Senang mencari pengalaman baru 
3. Mempunyaiinisiatif 
4. Mempunyai minat yang luas 
5. Bersifat ingin tau 
6. Mempunyai kebebasan dalam 

berfikir 
7. Mempnyai kepercayan diri yang 

kuat 
8. Mempunyai rasa humor Penuh 

semangat 
Kreativitas dalam penelitian yang 

akan dilaksanakan adalah pengembangan 
kreativitas melalui bahasa. Dengan 
berbahasa anak dapat berkomunikasi dan 
bersosialisasi dengan anak lainnya. 
Dengan berbahasa juga dapat 
dikembangkan kemampuan kreativitas 
melaui kegiatan mendengarkan cerita 
kemudian anak akan menggambar sesuai 
dengan cerita yang telah diperdengarkan. 
Dalam kegiatan-kegiatan tersebut anak 
dapat mengembangkan kreativitasnya. 

 
Pengertian menggambar 

Hajar Pamadhi dan Evan Sukardi 
(2010:5) bahwa menggambar adalah 
membuat gambar yang dilakukan dengan 
cara mencoret, menggoreskan, 
menorehkan benda tajam ke benda lain 
dan memberi warna sehingga 
menimbulkan gambar.  

Perwujudan itu dapat berupa tiruan 
objek, fantasi yang lengkap dengan garis, 
bidang yang sederhana. Hajar Panadhi dan 
Evan Sukardi (2010:13), menyatakan 
bahwa gambar anak memuat banyak ide 
dan cerita yang kadang hasilnya sulit 
dipahami orang lain. Ceritanya dapat 
digabung dalam satu bentuk, tetapi juga 
dapat dipisah satu persatu tapi dimuat 
dalam satu makna gambar. 

Dalam proses ini anak akan 
membayangkan kondisi yang sangat luas 
dan penuh keanekaragaman peristiwa baik 
bergerak atau diam yang dikemas dalam 
gambar. Saat menggambar yang terjadi 
anak harus mampu menangkap objek 
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dengan penelaahan secara komprehensif 
dan ide anak dapat tertuang dalam karya 
gambarnya. 

Dari beberapa pendapat tentang 
pegertian menggambar di atas penulis 
menyimpulkan bahwa menggambar 
merupakan kegiatan menggoreskan pensil 
pada kertas menghadirkan imajinasi dan 
pengetahuan kedalam bentuk gambar. 
 
Pengertian metode bercerita 

Cerita merupakan salah satu bentuk 
sastra yang memiliki keindahan dan 
keikmatan tersendiri. Akan menyenangkan 
bagi anak-anak maupun orang dewasa, jika 
pengarang, pendongeng, dan penyimaknya 
sama-sama baik. Cerita adalah salah satu 
bentuk sastra yang bisa dibaca atau hanya 
didengar oleh orang yang tidak bisa 
membaca (Abdul Aziz Abdul Majid 
2013:8). Dengan kata lain bercerita adalah 
menuturkan sesuatu yang mengisahkan 
tentang perbuatan atau suatu kejadian 
secara lisan dalam upaya untuk 
mengembangkan potensi kemampuan 
berbahasa. Fungsi kegiatan bercerita bagi 
anak usia 4-6 tahun adalah membantu 
perkembangan bahasa anak dan dengan 
bercerita pendengaran anak dapat 
difungsikan dengan baik, untuk 
kemampuan berbicara dengan menambah 
perbendaharaan kosa kata, kemampuan 
mengucapkan kata-kata, melatih 
merangkai kalimat sesuai dengan tahap 
perkembangannya, selanjutnya anak dapat 
mengekspresikannya melalui bernyanyi, 
menulis, ataupun menggambar sehingga 
pada akhirnya anak mampu membaca 
situasi, gambar, tulisan atau bahasa isyarat.  
 
Hasil penelitia yang relevan 

Menurut hasil penelitian Euis 
Solihah (2013) dalam karya ilmiah yang 
berjudul “ Upaya meningkatkan 
Kreativitas Anak Taman Kanak-kanak 
Melalui Penerapan Metode Bercerita 
Menggunakan buku cerita bergambar” 
menunjukan bahwa peningkatan 
kreativitas anak setelah dilakukan 

penerapan metode bercerita menggunakan 
buku cerita bergambar mengalami 
peningkatan yang sangat baik. Dilihat pada 
kemampuan originalitas (Originality) 
kemampuan anak dalam mengungkapkan 
ide-ide asli mulai muncul tanpa harus 
meniru temannya. Serta sikap guru dalam 
menyampaikan isi cerita pada anak sudah 
dapat menarik perhatian anak untuk 
mendengarkan isi cerita. Berikutnya dilihat 
pada kemampuan fleksibilitas (fleksibility) 
anak mampu mengembangkan 
imajinasinya lewat bercerita dengan 
menggunakan media buku cerita 
bergambar kemudian selain itu anak sudah 
bisa menyesuaikan antara cerita yang 
dibacakan sendiri sesuai dengan cerita 
yang diberikan oleh guru. Dilihar pada 
kemampuan kelancaran (fluency) anak 
dapat mengungkapkan banyak jawaban 
atas pertanyaan yang diberikan oleh guru 
mengenai isi cerita, dan mampu 
menambah kosa kata baru. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan data hasil pengamatan 
pada siklus I dan siklus II, menunjukkan 
adanya peningkatan kreativitas 
menggambar anak. Adapun  hasil 
pengamatan Siklus II bahwa indikator 
merubah gambar abstrak yang menyerupai 
gambar sebenarnya mencapai 90% atau 
berada pada kriteria berkembang sangat 
baik (BSB), indikator membuat gambar 
yang menyerupai bentuk sebenarnya  
mencapai 90% atau berada pada kriteria 
berkembang sangat baik (BSB) dan 
indikator menggambar bentuk sesuai 
dengan cerita yang disampaikan guru 
mencapai 90% dan berada pada kriteria 
berkembang sangat baik (BSB). Rata-rata 
kreativitas menggambar anak melalui 
metode bercerita pada Siklus II mencapai 
90% sehingga sudah mencapai indikator 
keberhasilan ≥ 75%. Peningkatan tersebut 
dikarenakan penerapan metode bercerita 
dalam pembelajaran menggambar anak 
sudah dilaksanakan sesuai dengan harapan 
dan berjalan dengan baik. 
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KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan yang telah dilakukan dapat 
disimpulkan bahwa metode bercerita dapat 
meningkatan kreativitas menggambar anak 
pada kelompok B di TK AISYIYAH 
BUSTANUL ATHFAL Kelurahan 
Kabayan Kecamatan Pandeglang 
Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. 
Hal ini dapat dilihat dari kemampuan awal 
kreativitas menggambar anak yaitu 30% 
termasuk ke dalam krtiteria mulai 
berkembang (MB), dan pada Siklus I 
meningkat menjadi 50% yang masih 
termasuk ke dalam kriteria berkembang 
sesuai harapan (BSH), mengalami 
peningkatan sebesar 20% dan pada Siklus 
II meningkat menjadi 90% yang termasuk 
dalam berkembang sangat baik (BSB), 
apabila dibanding dengan Siklus I 
mengalami peningkatan sebesar 40%. 
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ABSTRAK  

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai penggunaan model 
pembelajaran kontekstual terhadap peningkatan keterampilan berpikir rasional  siswa. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah  metode weak eksperiment, dengan 
mengambil satu kelas yaitu kelas X MIPA 3 sebagai kelas penelitian yang di ambil di SMA 
Negeri 7 Pandeglang. Data dari penelitian diperoleh dengan menggunakan instrument 
sebanyak 20 soal yang diberikan pada waktu tes awal (pre test) sebelum proses pembelajaran 
diberikan dan tes akhir (post tes) setelah proses pembelajaran. Diperoleh rata-rata pre test 
keterampilan berpikir rasional sebesar 64,3 dan rata-rata post test keterampilan  berpikir 
rasional sebesar 79,86. Dari ke tujuh indikator kemampuan berpikir rasional yang diukur, 
peningkatan indikator mengingat menempati urutan paling tinggi 86,40 dan peningkatan 
indikator terendah adalah indikator mengenalsis sebesar 73,40. Setelah diketahui hasil pre 
test dan post test peneliti melanjutkannya dengan uji t berpasangan, dan diperoleh hasil uji t 
berpasangan yang signifikan karena thitung >ttabel sebesar 7,74>2,73. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa proses pembelajaran menggunakan kontekstual  dapat meningkatkan 
keterampilan berpikir rasional siswa.  
 
Kata kunci : pembelajaran kontekstual, berpikir rasional 
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PENDAHULUAN  
Berkembangnya ilmu pengetahuan 

dan teknologi (IPTEK) di Indonesia, 
memunculkan tuntutan baru dalam segala 
aspek kehidupan. Perkembangan tersebut 
ternyata belum diimbangi dengan 
peningkatan kualitas sumber daya 
manusia. Salah satu indikator 
berkembangnya kualitas sumber daya 
manusia adalah diikuti dengan 
perkembangan keterampilan berpikir ke 
arah yang lebih baik. Keterampilan 
berpikir terbagi atas keterampilan berpikir 
dasar dan keterampilan berpikir 
kompleks. Jadi dapat dikatakan, jika siswa 
memiliki keterampilan berpikir dasar 
yang kuat maka untuk masuk ke jenjang 
keterampilan berpikir kompleks tidak 
akan terlalu mengalami kesulitan. Namun, 
selama ini upaya pengembangan 
keterampilan berpikir dasar di sekolah-
sekolah masih jarang dilakukan. Padahal 
keterampilan berpikir rasional sangat 
besar manfaatnya dalam memcahkan 
masalah kehidupan sehari – sehari baik di 
sekolah, rumah, maupun masyarakat.  

Sikap siswa yang pasif dalam 
pembelajaran menyebabkan siswa tidak 
dapat mengembangkan ide dan gagasan 
dalam proses belajar mengajar, hal ini 
dapat menghambat perkembangan 
keterampilan berpikir siswa. Begitu pula 
halnya dengan motivasi belajar, yang 
merupakan kekuatan mental yang 
mendorong terjadinya proses belajar 
mengajar. Lemahnya motivasi akan 
melemahkan kegiatan belajar. Salah satu 
upaya untuk mengatasi masalah ini adalah 
dengan mengembangkan pembelajaran 
yang mendorong siswa untuk lebih aktif 
dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga 
meningkatkan keterampilan berpikir 
khususnya keterampilan berpikir rasional. 
Seperti yang diungkapkan (Syaodih, 2007: 
155) bahwa mengajar merupakan aktivitas 
untuk mencoba menolong, membimbing 
seseorang untuk mendapatkan, mengubah 
dan mengembangkan keterampilan, sikap, 
cita–cita, penghargaan dan pengetahuan. 

Salah satu strategi pembelajaran 
yang dapat membantu meningkatkan 
keterampilan berpikir rasional serta 
memotivasi belajar siswa adalah 
pembelajaran kontekstual (Contextual 
Teaching and Learning). Pembelajaran 
kontekstual (Contextual Teaching and 
Learning) merupakan sebuah strategi 
pembelajaran yang dikembangkan dengan 
tujuan agar pembelajaran lebih bermakna 
dan produktif. Pembelajaran kontekstual 
dapat diartikan sebagai konsep belajar 
yang membantu siswa membuat hubungan 
antara pengetahuan yang dimiliki dengan 
penerapannya dalam kehidupan sehari-
hari. Dengan konsep itu diharapkan hasil 
pembelajaran lebih bermakna bagi siswa 
dan proses pembelajaran  dapat 
berlangsung alamiah dalam bentuk 
kegiatan siswa bekerja dan mengalami, 
bukan sekedar transfer pengetahuan dari 
guru kepada siswa.  

Subkonsep pencemaran air 
berkaitan erat dengan kehidupan sehari–
hari, mislanya di sekitar lingkungan rumah 
siswa terdapat sungai dan pengalaman 
belajar siswapun tidak terlepas dari 
lingkungan di sekitarnya. Subkonsep ini 
dapat mencakup aspek–aspek keterampilan 
berpikir rasional. Hal inilah yang menjadi 
alasan untuk memilih subkonsep 
pencemaran air untuk digunakan pada 
penelitian ini. 
 
KAJIAN TEORI DAN METODE 
Pembelajaran Kontekstual  

Pembelajaran kontekstual 
(Contextual Teaching Learning) 
merupakan konsep pembelajaran yang 
menekankan pada keterkaitan antara 
materi pembelajaran dengan dunia 
kehidupan peserta didik secara nyata, 
sehingga peserta didik mampu 
menghubungkan dan menerapkan 
kompetensi hasil belajar dalam kehidupan 
sehari-hari (Mulyasa, 2004: 137). Melalui 
proses penerapan kompetensi dalam 
kehidupan sehari-hari, peserta didik akan 
merasakan pentingnya belajar, dan mereka 
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akan memperoleh makna yang mendalam 
terhadap apa yang dipelajarinya. CTL 
memungkinkan proses belajar yang tenang 
dan menyenangkan, karena pembelajaran 
dilakukan secara alamiah, sehingga peserta 
didik dapat mempraktekan secara langsung 
apa-apa yang dipelajarinya. Pembelajaran 
kontekstual mendorong peserta didik 
memahami hakekat, makna, dan manfaat 
belajar, sehingga memungkinkan mereka 
rajin, dan termotivasi untuk senantiasa 
belajar, bahkan kecanduan belajar. Kondisi 
tersebut terwujud, ketika peserta didk 
menyadari tentang apa yang mereka 
perlukan untuk hidup., dan bagaimana cara 
menggapainya. 

Ada beberapa strategi pengajaran 
yang perlu dikembangkan guru secara 
kontekstual antara lain, Pertama, 
pembelajaran berbasis masalah; Sebelum 
memulai proses belajar-mengajar di kelas, 
siswa terlebih dahulu diminta untuk 
mengobservasi suatu fenomena terlebih 
dahulu dan siswa diminta untuk mencatat 
permasalahan-permasalahan yang muncul. 
Di sini guru merangsang siswa untuk 
berpikir kritis dalam memecahkan masalah 
yang ada serta mengarahkan siswa 
bertanya, membuktikan asumsi, dan 
mendengarkan perspektif yang berbeda 
dengan mereka. Kedua, memanfaatkan 
lingkungan siswa untuk memperoleh 
pengalaman belajar; guru memberikan 
penugasan yang dapat dilakukan di 
berbagai konteks lingkungan siswa 
misalnya, di sekolah, keluarga, dan 
lingkungan masyarakatnya serta 
penugasan siswa untuk belajar di luar 
kelas. Ketiga, memberikan aktivitas 
kelompok; Aktivitas belajar secara 
kelompok dapat memperluas perspektif 
serta membangun kecakapan interpersonal 
untuk berhubungan dengan orang lain. 
Guru dapat menyusun kelompok terdiri 
dari tiga, lima, maupun delapan siswa 
sesuai dengan tingkat kesulitan penugasan. 
Keempat, membuat aktivitas belajar 
mandiri; Peserta didik diarahkan untuk 
mencari, menganalisis dan menggunakan 

informasi dengan sedikit atau bahkan 
tanpa bantuan guru. Pengalaman 
pembelajaran kontekstual harus mengikuti 
uji coba terlebih dahulu; menyediakan 
waktu yang cukup, dan menyusun refleksi; 
serta berusaha tanpa meminta bantuan 
guru supaya dapat melakukan proses 
pembelajaran secara mandiri (independent 
learning). Kelima, membuat aktivitas 
belajar bekerja sama dengan masyarakat; 
sekolah dapat melakukan kerja sama 
dengan institusi pemerintah/swasta dan 
orang tua siswa yang memiliki keahlian 
khusus untuk menjadi guru tamu. Hal ini 
perlu dilakukan guna memberikan 
pengalaman belajar secara langsung di 
mana siswa dapat termotivasi untuk 
mengajukan pertanyaan. Keenam, 
menerapkan penilaian autentik; Dalam 
pembejalaran kontekstual, penilaian 
autentik dapat membantu siswa untuk 
menerapkan informasi akademik dan 
kecakapan yang telah diperoleh pada 
situasi nyata untuk tujuan tertentu. 
Menurut Johnson (dalam Toharudin, 
2008: ), penilaian autentik memberikan 
kesempatan luas bagi siswa untuk 
menunjukkan apa yang telah mereka 
pelajari selama proses belajar-mengajar. 

Dalam pembelajaran kontekstual 
tugas guru adalah memberikan kemudahan 
belajar kepada peserta didik, dengan 
menyediakan berbagai sarana dan sumber 
belajar yang memadai. Hal ini senada 
dengan pendapat Howard (dalam Slameto, 
2003: 32) Bahwa mengajar adalah suatu 
aktivitas untuk mencoba menolong, 
membimbing seseorang untuk 
mendapatkan, mengubah atau 
mengembangkan skill (keterampilan), 
attitude (sikap), ideals (cita-cita), 
appreciations (penghargaan), dan 
knowledege (pengetahuan). Menurut 
Sanjaya (2006:74) Ada tiga hal yang harus 
dipahami dalam pembelajaran kontekstual 
(Contextual Teaching dan Learning): 
1. Kontekstual menekankan kepada  

proses keterlibatan siswa untuk 
menemukan materi, artinya proses 
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belajar diorientasikan pada proses 
pengalaman secar langsung. Proeses 
belajar dalam konteks CTL tidak 
mengharapkan agar siswa hanya 
menerima pelajaran, akan tetapi 
proses mencari dan menemukan 
sendiri materi pelajaran. 

2. Kontekstual mendorong agar siswa 
dapat menemukan hubungan antara 
materi yang dipelajari dengan situasi 
kehidupan nyata, artinya siswa 
dituntut untuk dapat mencangkup 
hubungan antara pengalaman belajar 
di sekolah dengan kehidupan nyata. 
Hal ini sangat penting, sebab dengan 
mengorelasikan materi yang 
ditemukan dengan kehidupan nyata, 
bukan saja bagi siswa materi itu akan 
bermakna secara fungsional akan 
tetapi materi yang dipelajari akan 
tertanam erat dalam memori siswa, 
sehingga tidak akan mudah dilupakan.  

3. Kontekstual (Contextual Teaching and 
Learning) mendorong siswa untuk 
dapat menerapkannya dalam 
kehidupan, artinya CTL bukan hanya 
mengharapkan siswa dapat memahami 
materi yang dipelajarinya, akan tetapi 
bagaimana materi pelajaran itu dapat 
mewarnai perilakunya dalam 
kehidupan sehari-hari. 

 
Keterampilan Berpikir Rasional  

Berpikir adalah daya yang paling 
utama dan merupakan ciri khas yang 
membedakan antara manusia dengan 
hewan (Poespoprodjo). Berpikir pada 
umumnya didefinisikan sebagai proses 
kognitif dan aksi mental yang dapat 
menghasilkan pengetahuan Presseisen. 
Keterampilan berpikir meliputi 
keterampilan berpikir dasar dan berpikir 
kompleks. Berpikir dasar merupakan 
gambaran berpikir rasional dari sederhana 
ke kompleks dengan urutan menghapal, 
meramalkan, mengelompokan, 
membandingkan, mengevaluasi, 
menganalisis, dan menyimpulkan. Berpikir 
kompleks disebut juga proses berpikir 

tingkat tinggi meliputi pemecahan 
masalah, pembuatan keputusan, berpikir 
kritis dan berpikir kreatif. Jadi berpikir 
merupakan suatu proses keterampilan 
dalam mengatasi masalah yang 
memberikan andil dalam menciptakan 
hasil. Berpikir rasional adalah perwujudan 
perilaku belajar terutama yang berkaitan 
dengan pemecahan masalah. Umunya 
siswa yang berpikir rasional akan 
menggunakan prinsip-prinsip dan dasar-
dasar pengertian dalam menjawab 
pertanyaan “apa”, “mengapa” dan 
“bagaimana”. (Muhibbin, 1995: 37). 
Berpikir rasional menuntut siswa untuk 
menggunakan logika dalam menentukan 
sebab akibat, menganalisis, menarik 
kesimpulan, menciptakan hukum (kaidah 
teoritis) dan bahkan menciptakan ramalan-
ramalan (Rebber dalam Muhibbin, 1995: 
38). 
 
Konsep Pencemaran Air 

Pencemaran air merupakan 
peristiwa masuknya bahan-bahan 
berbahaya, merugikan, atau tidak disukai 
kedalam air dengan konsentrasi atau 
jumlah yang cukup besar untuk dapat 
merugikan atau mempengaruhi kegunaan 
atau kualitas air. Bahan-bahan apa sajakah 
yang dapat menyebabkan pencemaran air? 
Banyak sekali bahan yang dapat 
menyebabkan pencemaran air, yang secara 
garis besar dapat dikelompokan menjadi 
bahan anorganik dan bahan organik. 
Dimana yang termasuk bahan-bahan 
anorganik, antara lain tumpahan minyak 
dari kapal tanker, limbah pabrik, limbah 
pertambangan, pupuk, dan pestisida. 
Adapun yang termasuk bahan-bahan 
organik, antara lain limbah rumah tangga 
dan bahan-bahan dari rumah pemotongan 
hewan. 

Jenis penelitian yang dilakukan 
adalah penelitian Weak eksperimental 
karena dalam penelitian ini tidak 
digunakan kelas kontrol. Desain penelitian 
yang digunakan adalah desain one group 
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pretest post test design (Arikunto 2006 : 
85) yang digambarkan sebagai berikut: 
Tes awal Perlakuan Tes akhir 

T1 X T2 
Keterangan : 
T1 : observasi 1 ( tes awal ) 
T2 : observasi 2 ( tes akhir ) 
X : perlakuan ( pembelajaran kontekstual ) 

Instrumen penelitian adalah alat 
atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti 
dalam mengumpulkan data agar 
pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya 
lebih baik, dalam arti lebih cermat dan 
sistematis sehingga lebih mudah di olah 
(Arikunto). Soal disusun berdasarkan 
indikator pencapaian keterampilan berpikir 
rasional yang diberikan pada saat tes. 
Bentuk instrumen yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu pretest dan postest. 
Soal-soal tersebut terlebih dahulu  
dianalisis baik tingkat kesukarannya, daya 
pembeda, validitas maupun reliabilitas. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data penelitian Keterampilan 
Berpikir Rasional (KBR) siswa diperoleh 
melalui tes berbentuk soal tes pilihan 
ganda dengan menggunakan indikator 
keterampilan berpikir rasional yang telah 
ditentukan. Skor yang diperoleh  siswa 
pada pre test  dan post test kemudian 
diubah menjadi nilai dalam skala 0-100. 

Hasil penelitian yang dilakukan 
selama pembelajaran kontekstual ini, 
diperoleh berupa data hasil tes, yaitu nilai 
pre test dan nilai post test. Data hasil tes 
selengkapnya tercantum pada lampiran 
dan Tabel 4.1 yang merupakan  
rekapitulasi gambaran peningkatan 
keterampilan berpikr rasional  siswa.  
KemampuanBerpikir 

Rasional 
Pre-
test 

Post-
test 

Rata-rata  64,43 79,86 
Standar Deviasi 8,76 7,51 
Nilai Manimum 50,00 60,00 
Nilsai Maksimum 85,00 90,00 

Tabel Keterampilan Berpikir

 
Rasional 
Indikator KBR Pre-

test 
Post-
test 

Gain 

Mengingat 78,60 86,40 7,80 
Mengelompokan 62,00 74,30 12,30 

Menganalisis 61,00 73,40 12,40 
Mengevaluasi 58,60 73,40 14,80 
Membandingkan 31,40 97,10 65,70 
Meramalkan 57,10 81,40 24,30 
Menyimpulkan  70,70 82,10 11,40 
 

Secara keseluruhan nilai 
Keterampilan Berpikir Rasional (KBR) 
siswa sebelum dan sesudah pembelajaran 
kontekstual dijelaskan pada pembahasan 
berikut. Sebelum diberi perlakuan 
pembelajaran kontekstual siswa diberikan 
pre test awal untuk mengetahui 
penguasaan siswa terhadap 7 indikator 
keterampilan berpikir rasional siswa secara 
keseluruhan, dari pengolahan data pre test  
diperoleh rata-rata nilai siswa 64, 429 
(dalam skala 100). Dari hasil pre test ini, 
dapat dilihat tingkat keterampilan berpikir 
rasional menduduki kategori sedang. 
Masih sedangnya nilai siswa pada pre test 
terjadi karena kurangnya kesiapan dalam 
belajar, sausana belajar yang baru bagi 
siswa, dan belum terbiasanya siswa 
melaksanakan tes sebelum pembelajaran 

dimulai. Apabila siswa telah memahami 
apa yang telah dibacanya sebelum proses 
pembelajaran di kelas berlangsung, maka 
siswa akan lebih mudah menerima 
pelajaran karena telah memiliki sedikit 
pengetahuan mengenai topik yang akan 
dipelajarinya itu. Sedangkan dari hasil 
pembelajaran kontekstual  menunjukan 
penguasaan siswa terhadap 7 indikator 
keterampilan berpikir rasional siswa secara 
keseluruhan mengalami peningkatan dan 
nilai rata-rata yang diperoleh adalah 
79,857. 
 
KESIMPULAN 

Beberapa hasil kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Keterampilan berpikir rasional siswa 

pada sub konsep pencemaran air 
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mengalami peningkatan nilai rata-rata 
sebelum diberi perlakukan 
pembelajran kontekstual yang berada 
pada kategori sedang menjadi tinggi 
setelah diberi perlakuan pembelajaran 
kontekstual. 

2. Peningkatan keterampilan berpikir 
rasional  ini didukung dengan hasil 
pengujian hipotesis nilai rata-rat post 
test yang menunjukan terdapatnya 
peningkatan nilai rata-rata tes akhir 
keterampilan berpikr rasional melalui 
pembelajaran kontekstual pada 
subkonsep pencemaran air. 

3. Dari setiap indikator kemampuan 
berpikir rasional di atas dapat 
diungkap ketrampilannya berdasarkan 
urutan sbb: indikaor keterampilan 
mengingat (recalling) mengalami 
peningkatan dari pre test dengan niali 
rata-rata yang sedang menjadi tinggi 
pada saat post test, menyimpulkan 
(inferring) mengalami peningkatan 
dari ets awal dengan nilai rata-rata 
yang sedang menjadi sangat tinggi 
nilainya pada tes akhir, 
mengelompokan (classifying)  
mengalami peningkatan dari nilai rata-
rata pre test yang sedang menjadi 
tinggi nilai rata-rata post test, 
meramalkan mengalami peningkatan 
dari nilai rata-rata pre test yang 
sedang menjadi tinggi nilai rata-rata 
post test, membandingkan 
(comparing) mengalami peningkatan 
dari rata-rata nilai pre- test dengan 
nilai rendah menjadi sangat tinggi 
nilai rata-ratanya pada post test, 

mengevaluasi (evaluating) mengalami 
peningkatan dari nilai rata-rata pre test 
yang sedang menjadi tinggi nilai rata-
rata post test, menganalisis (analizing) 
mengalami peningkatan dari nilai rata-
rata pre test yang sedang menjadi 
tinggi nilai rata-rata post test. 
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ABSTRAK  
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai penggunaan metode mewarnai 
dalam upaya meningkatkan motorik halus pada anak di PAUD Melati Bodas Kelompok B. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah merode penelitian tindakan kelas (PTK) 
yang dilaksanakan secara dua siklus dalam waktu satu semester yang dilaksanakan di PAUD 
MELATI BODAS Desa Cibodas Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang. Pelaksanaan 
tindakan pada siklus I menggunakan 2 alat mewarnai yang berbeda dan anak-anak merasa 
kesulitan karena 3 stimulasi diberikan sekaligus sehingga peningkatan persentase yang 
ditunjukkan dari pra tindakan ke siklus I sebesar 6,6% kemudian peningkatan persentase yang 
cukup signifikan ditunjukkan pada pelaksanaan siklus II menjadi 10% dikarenakan kegiatan 
mewarnai dilakukan menggunakan 1 alat mewarnai saja sehingga stimulasi yang diberikan 
kepada anak bisa tuntas dan anak tidak mengalami kesulitan. 
 
Kata kunci : Metode mewarnai, motorik halus 
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PENDAHULUAN 
 Taman Kanak-Kanak tergolong 
kedalam jalur pendidikan formal yaitu 
pendidikan yang di selenggarakan untuk 
anak usia 4-6 tahun. Anak usia 4-6 tahun 
termasuk dalam usia keemasan (golden age), 
pada usia ini anak mempunyai daya serap 
yang luar biasa apabila terus di berikan 
stimulasi sesuai tahap perkembanganya 
sehingga pada usia ini lima aspek 
perkembangan anak harus di optimalkan 
semaksimal mungkin. Kelima aspek 
perkembangan itu adalah aspek kognitif, 
bahasa, fisik motorik , nilai moral agama 
,dan sosial emosional. 

Kemampuan fisik motorik  sangat 
penting untuk menunjang kelangsungan 
hidup sehari-hari oleh karena itu 
kemampuan  fisik motorik anak usia dini 
harus di kembangkan sejak usia dini baik 
kemampuan motorik halus maupun motorik 
kasar. Di sebut gerakan halus, bila hanya 
melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu saja 
san di lakukan otot-otot kecil, karena itu 
tidak begitu memerlukan tenaga. Namun 
begitu gerakan halus ini memerlukan 
koordinasi yang cermat (Susanto, 2014:164) 
dalam buku Perkembangan Anak Usia Dini.  

Contoh gerakan motorik halus yaitu : 
(a) gerakan mengambil suatu benda  dengan 
hanya menggunakan ibu jari dan telunjuk 
tangan (b) gerakan memasukan benda kecil 
ke dalam lubang (c) membuat prakaryaa 

(menempel, menggunting), (d) menggambar, 
mewarnai,menulis,menghapus dan (e) 
merobek kertas kecil- kecil, meremas-remas 
busa dan lain-lain. Melalui latihan-latihan 
yang tepat gerakan halus ini dapat di 
tingkatkan dalam hal kecepatan, keluwesan 
dan kecermatan, sehingga secra bertahap 
seorang anak akan bertambah terampil dan 
mahir melakukan gerakan-gerakan yang di 
perlukan guna penyesuain diri. 

Perkembangan kemampuan motorik 
halus anak juga di kembangkan di PAUD 
MELATI BODAS yang indikasinya dapat 
dilihat pada proses pembelajaran yang 
berlangsung. Akan tetapi berdasarkan 
pengamatan peneliti ini yang bertugas 
sebagai guru yang mengajar pada kelompok 
B PAUD MELATI BODAS dalam hal 
mewarnai gambar masih perlu pembinaan 
yang lebih. Hal ini disebabkan karena 
metode guru yang masih kurang relevan atau 
tidak sesuai dengan materi yang di ajarkan 
kepada anak didik. 

Melihat kondisi di atas, di mana anak-
anak kelompok B PAUD MELATI BODAS 
masih perlu ditingkatkan kreativitasnya 
dalam hal mewarnai gambar, maka penulis 
termotivasi melakukan suatu penelitian 
tindakan kelas dengan menggunakan metode 
pemberian tugas, yang di harapkan dapat 
meningkatkan kreativitas anak di kelompok 
B PAUD MELATI BODAS. 

 
KAJIAN TEORI 
Hakikat  Kemampuan 

Menurut munandar (2014;17), bahwa 
kemampuan merupakan daya untuk 
melakukan suatau tindakan sebagai hasil 
dari pembawaan dan latihan. Seseorang 
dapat melakukan sesuatu karena adanya 
kemampuan yang di mikilinya. Dalam 
pandangan munandar ,kemampuan ini ialah 
potensi seseorang yang merupakan bawaan 
sejak lahir serta di permatang dengan adanya 
pembiasaan dan latihan, sehingga ia mampu 

melakukan sesuatu. Senada dengan 
Munandar, Robin (2014:13) juga 
menyatakan bahwa kemampuan merupakan 
suatu kapasitas berbagai tugas dalam suatu 
pekerjaan tertentu. Dengan demikian dari 
kedua keterangan di atas, dapat di pahami 
bahwa kemampuan merupakan suatu daya 
atau kesanggupan dalam diri setiap individu 
dimana daya ini di hasilkan dari pembawaan 
dan juga latihan yang mendukung individu 
dalam menyelesaikan tugasnya ( 
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Perkembangan Anak Usia Dini 2014 : 97-98 
) . 

Kemampuan anak prasekolah dalam 
fase – fase perkembanganya perlu di 
imbangi oleh berbagai faktor, yaitu intern 
dan ekstern anak ini , di antaranya faktor 
intern yang intern yang berupa intelegensi, 
karena intelegensi sangat penting dalam 
proses belajar mengajar peranan, peranan 
intelegensi dapat menentukan pertumbuhan 
kecerdasan seseorang. Kemampuan yang 
berkembang dalam perkembangan 
intelegensi adalah kemampuan matematis 
dan kemampuan bahasa 
(Suharsono,2002:79). 
 
Hakikat Mewarnai 

Anak sangat suka membubuhkan warna 
melaluiberbagai media baik saat anak 
sedang menggambar, atau meletakan warna 
pada saat mengisi bidang – bidang gambar 
yang harus di warnai. Kegiatan mewarnai ini 
akan mengajak anak bagaimana 
mengarahkan kebiasaan – kebiasan anak 
dalam mewarnai dengan spontan menjadi 
kebiasan – kebiasan menuangkan warna 
yang mempunyai nilai-nilai pendidikan. Ini 
dilakukan melalui memberi warna, memilih 
warna, dan menjajarkan warna untuk 
mendapatkan kemampuan – kemampuan 
yang berguna bagi perkembangan 
pendidikan anak. 

1. Memilih warna, adalah melatih 
menanamkan sikap anak untuk 
memilih warna yang mereka 
anggap bagus dan ia sukai 
sebagai awal penanaman sikap 
anak terhadap apa yang ia 
hadapi. Diharapkan pada 
akhirnya sejak dini anak tersebut 
sudah mengenal bagaimana cara 
memilih mana yang bagus atau 
tidak bagus, mana yang cocok 
dan tidak cocok sehingga pada 
fase tertentu mereka dapat 

menghargai dan menyikapi hal –
hal di luar dirinya. 

2. Menyusun warna, dapat melatih 
nilai- nilai perbandingan yang 
bersifat rasa antara satu dengan 
lainnya, melatih bagaimana 
memilih dan menempatkan 
bagian satu dengan lainnya. 
Diharapkan pada akhirnya 
perkembangan anak tersebut 
dapat cermat, terampil 
membentuk sikap – sikap yang 
tepat guna menunjang 
kemampuan – kemampuan yang 
di milikinya. 

3. Menuangkan warna, adalah 
indakan fisik di mana anak 
melakukan gerak mengoles dan 
mengendalikan gerak tangan. 
Dari kegiatan ini akan menjadi 
terampil mewarnai dengan 
benar, tidak keluar dari objek 
gambar yang di warnai dengan 
rapi. Kegiatan ini juga dapat 
melatih perasaan halus, sabar, 
dan teliti pada anak . dalam  seni 
ketrampilan anak (2011:7.3). 

Mewarnai secara harfiah adalah 
membubuhkan warna atau cat pada 
suatu gambar. Mewarnai adalah 
sebuah ketrampilan yang di sukai 
oleh anak. Dan sejauh ini, telah 
menjadi media bagi mereka untuk 
memungkinkan segala imajinasi dan 
ispirasi tentang segala hal yang 
mungkin pernah di sentuh atau 
mereka alami. Dengan demikian, 
tidaklah mengherankan apabila 
banyak orang tua , senantiasa 
berusaha untuk memberikan 
rangsangan bagi buah hatinya untuk 
mewarnai sejak dini, (Muhamad, 
2009:11-12). 
Anak-anak sangat suka memberi 
warna melalui berbagai media baik 
saat menggambar atau meletakan 
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warna saat mengisi bidang-bidang 
gambar yang harus di beri warna 
(Pamadi dan Evan Sukardi, 
2011:7.4). 

 
Perkembangan Motorik Halus 

Perkembangan motrik halus menurut 
Janice J.Beaty (2013.236) adalah 
perkembngan yang melibatkan otot-otot 
halus yang mengendalikan tanpgan dan kaki.  
terkait dengan anak kecil sebaiknya 
memberikan perhatian lebih kepada kontrol, 
koordinasi, dan ketangkasan dalam 
meggunakan tangan dan jemari. Meskipn 
perkembangan ini berlangsug serentak 
dengan perkembangan motorik kasar, otot- 
otot dekat batang tubuh matang sebeelum 
sebelum otot – otot kaki dan tangan, yang 
mngendalikan pergelangan tangan. 

Disebut gerakan halus menurut Drs. 
Ahmad Susanto, M.Pd ( Perkembangan 
Anak Usia Dini 2011.164)  di sebut geraka 
motorik halus  bila hanya melibatkan 
bagian-bagian tubuh tertentu saja dan 
dilakukan otot- otot kecil, karena itu tidak 
begitu memerlukan tenaga. Namun begitu, 
gerakan halus ini memerlukan koordinasi 
yang cermat. contoh gerakan halus yaitu (a) 
gerakn meegambil suatu benda dengan 
hanya mengguakan ibu jari dan telunjuk 
tangan; (b) gerakan memasukan benda kecil 
ke dalam lubang, (c) membuat prakarya 
(menempel,menggunting); (d) menggabar, 
mewarnai, menulis, menghapus; dan (e) 
merobek kertas kecil – kecil, meremas- 
remas busa, dan lain- lain. 

Menurut Sujiono (2009:1.14) 
berpendapat, motorik halus adalah gerakan 
yang hanya melibatkan bagian – bagian 
tubuh tertentu saja dan di lakukan oleh otot- 
otot kecil, seperti kerampilan menggunakan 
jari jemari tangan dan gerakan pergelangan 
tangan yang tepat. Sehingga gerakan ini 
tidak memerlukan tenaga melainkan 
membuutuhkan koordinasi mata dan tagan 
dengan cermat. Dalam melakukan gerakan 

mtorik halus, anak juga memerlukan 
dukungan ketrampilan fisik lain serta 
kematangan mental. 

Melihat ketiga pengertian di atas 
peneliti menyimpulkan bahwa pengertian 
mottorik halus adalah gerakan tubuh yang 
menggunakan  otot- otot kecil yang 
membutuhkan koodinasi mata dan telinga. 

 
Penelitian yang Relevan  

Penelitan yang pertama dilakukan oleh 
shofiyah dengan judul Penerapan 
Pembelajaraan Mewarnai Gambar dalam 
Meningkatkan Motorik Halus Anak 
Kelompok B Di TK HIDAYATUS 
SIBYAN. Jenis penelitiaan ini adalah 
penelitian tindakan kelas dengan II siklus. 
Setiap siklusnya di laksanakan 2 kali 
pertemuan selama 30 menit. Subjek 
penelitiaannya berjumlah 20 anak terdiri 
dari 10 anak laki-laki dan 10 anak 
perempuan. Kemampuan motorik halus pra 
tindakan 30% dan jumlah anak yang hadir 
pada siklus I sebesar 58% pada pertemuan 
kedua meningkat menjadi 73% siklus II 
pertemuan 1 kemampuan motorik halus 
mencapai 84% dan meningkat pada 
pertemuan 2 menjadi 90%. Oleh karena itu 
pelajaraan mewarnai gambar dapat 
meningkatkan kemampuan motorik halus 
anak kelompok B TK HIDAYATUS 
SIBYAN.  

Penelitian kedua di lakukan oleh Nurul 
Fadhilah dengan judul Meningkatkan 
Kemampuan Motorik Halus Melalui 
Kegiatan Mewarnai Di Kelompok B TK 
KKLKMD Sedyo Rukun Bambanglipuro 
Bantul dengan hasil penelitian adanya 
peningkatan persentase dari sebelum 
tindakan dan setelah pelaksanaan tindakan 
pada siklus I dan siklus II. Pelaksanaan 
tindakan pada siklus I menggunakan 3 alat 
mewarnai yang berbeda dan anak-anak 
merasa kesulitan karena 3 stimulasi 
diberikan sekaligus sehingga peningkatan 
persentase yang ditunjukkan dari pra 
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tindakan ke siklus I sebesar 3,65% 
kemudian peningkatan persentase yang 
cukup signifikan ditunjukkan pada 
pelaksanaan siklus II menjadi 11,72% 
dikarenakan kegiatan mewarnai dilakukan 
menggunakan 1 alat mewarnai saja sehingga 
stimulasi yang diberikan kepada anak bisa 
tuntas dan anak tidak mengalami kesulitan. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil yang diperoleh dari observasi 
kemampuan motorik halus anak sebelum 
dilakukan tindakan pada pencapaian kriteria 
75%-100% ada sebanyak 3 anak dengan 
persentase sebesar 30% dan berada pada 
kriteria Mulai Berkembang sehingga masih 
sangat perlu ditingkatkan agar dapat 
mencapai kriteria Berkembang Sangat Baik. 
Anak yang mencapai kriteria 50%-74,99% 
ada 5 orang dengan persentase sebesar 50% 
dan berada pada kriteria Berkembang Sesuai 
Harapan sehingga masih perlu ditingkatkan 
menjadi kriteria Berkembang Sangat Baik 
agar kemampuan motorik halus anak dapat 
berkembang maksimal. Anak yang 
mencapai kriteria 25%-49,99% ada 2 orang 
dengan persentase sebesar 20% dan berada 
pada kriteria Belum Berkembang. Hal 
tersebut dikarenakan ketika pelaksanaan 
kegiatan mewarnai menggunakan krayon, 
melakukan kegiatan mewarnai secara asal-
asalan dan tidak bersungguh-sungguh. 
Terbukti dengan kemampuan anak dalam 
memegang krayon yang seharusnya sudah 
bisa mengkoordinasikan jari jemari serta 
memegang menggunakan ibu jari dan dua 
jari telunjuk tetapi hanya memegang 
menggunakan ibu jari dan satu jari telunjuk 
saja serta posisi memegang krayon yang 
terlalu ke atas atau terlalu ke bawah. Begitu 
juga dengan kemampuan anak dalam 
menggerakkan pergelangan tangan tidak 
hanya menggerakkan pergelangan tangan 
secara memutar, ke kanan dan ke kiri,  atau 
ke atas dan ke bawah saja. Tetapi sudah bisa 
menggerakkan 2 atau 3 gerakan pergelangan 

tangan. Hal tersebut berdampak pada 
kemampuan anak untuk mengkoordinasikan 
mata dan tangan yaitu banyak hasil 
mewarnai gambar yang keluar garis dan 
belum penuh. Anak yang mendapatkan 
kriteria 0%-24,99% tidak ada dikarenakan 
anak sudah tidak asing dengan kegiatan 
mewarnai menggunakan krayon sehingga 
bisa mengikuti.  

Sesuai hasil observasi pra tindakan 
yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 
rata-rata persentase kemampuan motorik 
halus anak kelompok B PAUD Melati Bodas 
sebesar 58,4% yaitu berada pada kriteria 
Mulai Berkembang sehingga perlu 
ditingkatkan melalui variasi kegiatan 
mewarnai agar stimulasi kemampuan 
motorik halus yang diberikan dapat 
berkembang maksimal menjadi kriteria 
berkembang sangat baik. Melalui kegiatan 
mewarnai menggunakan cotton bud serta 
pewarna makanan diharapkan anak-anak 
antusias, senang dan stimulasi kemampuan 
motorik halus dapat berkembang maksimal. 
 
Hasil Siklus I 

Anak yang mencapai kriteria 75%-
100% yaitu bisa memegang alat mewarnai 
menggunakan dua jari telunjuk dan ibu jari 
dengan posisi jari berada di tengah-tengah 
serta cara memegang yang sudah terampil, 
bisa menggerakkan pergelangan tangan ke 
kanan dan ke kiri, ke atas dan ke bawah 
serta secara memutar dan bisa mewarnai 
dengan tidak keluar garis, penuh serta rapi 
ada sebanyak 6 anak dengan persentase 
sebesar 60% dengan keterangan berkembang 
sesuai harapan sehingga masih perlu 
ditingkatkan agar mencapai berkembang 
sangat baik.  

Anak yang mencapai kriteria 50%-
74,99% yaitu bisa memegang alat mewarnai 
menggunakan ibu jari dan dua jari telunjuk 
serta posisi memegang berada di tengah-
tengah, bisa menggerakkan pergelangan 
tangan ke kanan dan ke kiri serta ke atas dan 
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ke bawah dan bisa mewarnai dengan tidak 
keluar garis serta penuh ada 3 anak dengan 
persentase sebesar 30% berada pada 
kemampuan mulai berkembang.  

Anak yang mencapai kriteria 25%-
49,99% yaitu bisa memegang alat mewarnai 
menggunakan ibu jari dan dua jari telunjuk 
dengan posisi memegang terlalu ke atas atau 
terlalu ke bawah, bisa menggerakkan 
pergelangan tangan ke kanak dan ke kiri 
atau ke atas dan ke bawah dan mewarnai 
gambar dengan tidak keluar garis atau 
dengan penuh  ada 1 anak dengan persentase 
sebesar 10% dengan keterangan belum 
berkembang perlu ditigkatkan agar 
mencapai kemampuan berkembang sangat 
baik. 

Anak yang mencapai kriteria 0%-
24,99% yaitu memegang alat mewarnai 
menggunakan ibu jari dan satu jari telunjuk, 
menggerakkan pergelangan tangan dengan 
mengetuk-ngetuk pada bidang gambar dan 
mewarnai dengan keluar garis serta tidak 
penuh tidak ada dikarenakan kegiatan 
mewarnai menggunakan media yang 
berbeda.sudah cukup familiar dengan anak 
walaupun beberapa anak mengalami 
kesulitan tetap bisa mengikuti.  
 
Hasil Siklus II 

Anak yang mencapai kriteria 75%-
100% yaitu bisa memegang alat mewarnai 
menggunakan dua jari telunjuk dan ibu jari 
dengan posisi jari berada di tengah-tengah 
serta cara memegang yang sudah terampil,  
bisa menggerakkan pergelangan tangan ke 
kanan dan ke kiri, ke atas dan ke bawah 
serta secara memutar dan bisa mewarnai 
dengan tidak keluar garis, penuh serta rapi 
ada sebanyak 8 anak dengan persentase 
sebesar 80% berada pada kemampuan 
berkembang sangat baik. 

Anak yang mencapai kriteria 50%-
74,99% yaitu bisa memegang alat mewarnai 
menggunakan ibu jari dan dua jari telunjuk 
serta posisi memegang berada di tengah-

tengah, bisa menggerakkan pergelangan 
tangan ke kanan dan ke kiri serta ke atas dan 
ke bawah dan bisa mewarnai dengan tidak 
keluar garis serta penuh ada 2 anak 
mengalami peningkatan persentase dari 
siklus I ke siklus II namun, belum mencapai 
75%.  

Anak yang mencapai kriteria 25%-
49,99% yaitu bisa memegang alat mewarnai 
menggunakan ibu jari dan dua jari telunjuk 
dengan posisi memegang terlalu ke atas atau 
terlalu ke bawah, bisa menggerakkan 
pergelangan tangan ke kanak dan ke kiri 
atau ke atas dan ke bawah dan mewarnai 
gambar dengan tidak keluar garis atau 
dengan penuh  sudah tidak ada. 

Anak yang mencapai kriteria 0%-
24,99% yaitu memegang alat mewarnai 
menggunakan ibu jari dan satu jari telunjuk, 
menggerakkan pergelangan tangan dengan 
mengetuk-ngetuk pada bidang gambar dan 
mewarnai dengan keluar garis serta tidak 
penuh sudah tidak ada.  
 
KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan, maka peneliti menarik 
kesimpulan bahwa kegiatan mewarnai dapat 
meningkatkan kemampuan motorik halus 
anak kelompok B PAUD Melati Bodas 
Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang. 
Peningkatan tersebut dapat dilihat dari 
adanya peningkatan persentase dari sebelum 
tindakan dan setelah pelaksanaan tindakan 
pada siklus I dan siklus II. Keberhasilan 
tersebut tidak terlepas dari langkah-langkah 
pembelajaran motorik halus melalui 
kegiatan mewarnai yang dilakukan ketika 
pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK) di kelompok B PAUD Melati Bodas 
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yaitu: (1) Satu kelas dibagi menjadi 3 
kelompok yang terdiri dari 3-4 anak. (2) 
Tiap kelompok mendapatkan 4-5 macam 
pewarna yang sudah diletakkan pada wadah. 
(3) Guru memberikan contoh kegiatan 
mewarnai yang akan dilakukan (4) 
Menyampaikan aturan yang telah disepakati 
selama kegiatan mewarnai dilakukan dan (5) 
Gambar yang diwarnai disesuaikan dengan 
tema yang sedang berlangsung di PAUD. 
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ABSTRAK 
 

Keterampilan menulis teks berita siswa MTs As-Suwitamiyah Cibeureum masih 
kurang. Hal ini disebabkan oleh faktor ketidaktepatan pemilihan model pembelajaran yang 
digunakan guru. Model pembelajaran yang digunakan oleh guru masih berfokus pada guru 
sebagai sumber utama pengetahuan sehingga ceramah menjadi pilihan utama dalam 
pembelajaran tersebut. Faktor lain yang berasal dari siswa adalah kurangnya minat dalam 
belajar bahasa indonesia, karena mereka menganggap bahwa pembelajaran bahasa Indonesia 
tidak menarik dan membosankan dan anggapan bahwa menulis teks berita adalah kegiatan 
yang sulit. 

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah proses menulis 
teks berita menggunakan metode field trip siswa kelas VIII A MTs As Suwitamiyah 
Cibeureum? dan (2) Bagaimanakah peningkatan keterampilan menulis teks berita siswa kelas 
VIII A MTs As Suwitamiyah Cibeureum setelah dilakukan pembelajaran  menggunakan 
metode field trip?.  

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII A MTs As Suwitamiyah Cibeureum. 
Objek dalam penelitian ini adalah hasil ulangan menulis teks berita. Metode yang digunakan 
adalah penelitian tindakan kelas dengan dua siklus. Penelitian ini menggunakan dua teknik 
pengumpulan data, yaitu teknik tes dan nontes. Teknik tes digunakan untuk mengetahui 
perhitungan dari masing-masing siklus kemudian dibandingkan yaitu antara hasil siklus I 
dengan hasil siklus II. Hasil ini akan memberikan gambaran mengenai persentase 
peningkatan keterampilan menulis teks berita dengan metode field trip, sedangkan teknik 
nontes yang digunakan adalah melalui observasi, jurnal, wawancara dan dokumentasi foto. 
Teknik analisis data dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Teknik kuantitatif dipakai 
untuk menganalisis data kuantitatif yang diperoleh dari hasil tes menulis teks berita pada 
siklus I dan siklus II. 

Keterampilan menulis teks berita pada siswa kelas VIII A MTs As Suwitamiyah 
Cibeureum meningkat setelah menggunakan metode field trip sebesar 23,56. Rata-rata pada 
siklus I menunjukan peningkatan dibandingkan dengan rata-rata pada prasiklus 60,94 
menjadi 72,75. Rata-rata yang dicapai pada siklus II sebesar 84,50, ini menunujukan 
peningkatan sebesar   11,81 dari prasiklus ke siklus I, 11,75 dari siklus I ke siklus II. 
Perubahan tingkah laku yang tampak dalam pembelajaran menulis teks berita dengan metode  
field trip yaitu siswa merasa senang, lebih bersungguh-sungguh, aktif dan tidak mengganggu 
teman saat mengerjakan tugasnya. 
 
Kata Kunci : Keterampilan Menulis Teks Berita Dengan Metode Field Trip 
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1.1 Latar Belakang 
Pelakasanaan pembelajaran  di 

Indonesia saat ini menggunakan dua 
kurikulum yakni Kurikulum Tingkat 
Satuan Pendidikan dan Kurikulum 2013. 
Materi pembelajaran bahasa Indonesia 
dalam Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan (KTSP) terdiri atas dua jenis 
keterampilan yaitu keterampilan berbahasa 
dan keterampilan bersastra. Seperti yang 
dikemukakan Tarigan (2008: 1) bahwa 
keterampilan berbahasa memiliki empat 
komponen yaitu, keterampilan menyimak, 
keterampilan berbicara, keterampilan 
membaca, dan keterampilan menulis. 
Setiap keterampilan tersebut memiliki 
hubungan yang erat satu sama lain. 

 
Dalam Kurikulum 2013  

pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan 
untuk meningkatkan kemampuan siswa 
agar dapat berkomunikasi dalam bahasa 
Indonesia yang baik dan benar secara lisan 
maupun tertulis serta menumbuhkan 
apresiasi terhadap hasil karya sastra 
bangsa Indonesia. Menulis merupakan 
salah satu keterampilan berbahasa yang 
dapat mendukung tercapainya tujuan 
pembelajaran bahasa Indonesia.  

Keterampilan menulis merupakan 
kegiatan yang penting, karena dengan 
menulis seseorang mampu 
mengungkapkan atau mengekspresikan 
gagasan, ide, pendapat maupun perasaan 
yang dimiliki. Untuk mendapatkan 
keterampilan menulis, penulis tidak cukup 
hanya dengan mempelajari pengetahuan 
tentang teori menulis saja. Keterampilan 
menulis tidak dilakukan oleh seseorang 
secara instan tanpa adanya latihan, 
melainkan harus dimulai dengan banyak 
belajar dan berlatih. Kegiatan belajar dan 
berlatih inilah yang nantinya akan 
meningkatkan kemampuan dalam 
keterampilan menulis. 

Menurut Soenardji (1998: 103) 
pembelajaran menulis diberikan dalam 
pembelajaran formal dengan tujuan agar 
siswa dapat berbuat, berpikir, dan 

merasakan tentang dirinya, tentang orang 
lain, tentang lembaga sosial tempat mereka 
bermasyarakat. Selain itu, pembelajaran 
menulis diberikan dengan maksud agar 
siswa dapat memahami bahasa Indonesia 
dan menggunakannya dengan tepat dan 
kreatif untuk berbagai tujuan. Salah satu 
bentuk menggunakan bahasa Indonesia 
yang tepat dan kreatif dapat diwujudkan 
melalui kegiatan menulis teks berita. 

 
Pembelajaran menulis teks berita 

memiliki lima indikator yang harus 
dicapai. Indikator tersebut antara lain 
adalah (1) menemukan isi 
berdasarkanstruktur teks berita, (2) 
menemukan unsur kebahasaan teks berita,,  
(3) menemukan data dan informasi sebuah 
berita,(4)menyampaikan data dan 
informasi dalam bentuk teks berita, dan (5) 
menyunting teks berita.  

Dalam proses pembelajaran guru 
masih menggunakan metode ceramah 
dengan menjelaskan materi tentang berita. 
Hal ini yang membuat siswa kurang aktif 
dan cenderung pasif dalam mengikuti 
proses pembelajaran. Selain itu, 
pembelajaran menggunakan metode 
ceramah juga tidak memberikan motivasi 
kepada siswa untuk dapat menulis berita 
secara singkat, padat, dan jelas. Padahal 
sebagai seorang pendidik, guru seharusnya 
mampu memberikan motivasi belajar. 
Guru bisa menciptakan sebuah teknik 
pembelajaran yang bisa membuat siswa 
belajar aktif dan mampu membangun 
pengetahuan secara mandiri. Guru dapat 
memberikan pertayaan-pertanyaan kritis 
yang bisa merangsang berkembangnya 
pola pikir siswa.  

Untuk meningkatkan keterampilan 
menulis teks berita, guru harus melakukan 
pembelajaran yang inovatif dan menarik. 
Pembelajaran yang inovatif dan menarik 
bisa dilakukan misalnya dengan penerapan 
motode pembelajaran. Field trip dapat 
diartikan sebagai kunjungan atau karya 
wisata. Metode field trip adalah metode 
pembelajaran yang dilaksanakan di luar 
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kelas dengan mengunjungi suatu tempat 
untuk mempelajari sesuatu. Metode field 
trip membantu siswa mendapatkan 
gambaran konkrit tentang objek (hal) yang 
sedang dipelajari. 

Berdasarkan keadaan tersebut, 
peneliti akan melakukan penelitian untuk 
meningkatkan kemampuan siswa dalam 
pembelajaran menulis teks berita dengan 
judul “Upaya Meningkatkan Keterampilan 
Menulis Teks Berita dengan Metode Field 
Trip pada Siswa Kelas VIII A MTs As-
Suwitamiyah Cibeureum”.  
 
KAJIAN TEORITIS 
2.1 Landasan Teori 
2.1.1   Keterampilan Menulis  

Menulis tidak dapat dipisahkan 
dalam seluruh rangkaian pembelajaran 
bahasa yang memiliki peranan penting 
dalam kehidupan manusia. Dengan 
menulis, manusia dapat mengungkapkan 
ide, gagasan, pendapat ke dalam bentuk 
tulisan. Dalam hubungannya dengan 
kemampuan berbahasa, kegiatan menulis 
dapat mempertajam kepekaan terhadap 
kesalahan-kesalahan baik ejaan, struktur 
maupun pemilihan kosakata.  

Suriamiharja, dkk (1997:1) 
mengemukakan:  
“ Menulis adalah kemampuan seseorang 
dalam melukiskan lambang grafis yang 
dimengerti oleh penulis bahasa itu sendiri 
maupun orang lain yang memiliki 
kesamaan pengertian terhadap simbol 
bahasa tersebut. Dalam hal ini, penulis dan 
pembaca haruslah memiliki pemahaman 
pengertian terhadap suatu simbol bahasa. 
Dengan kata lain, jika penulis dan 
pembaca tidak memiliki pengertian yang 
sama terhadap suatu simbol bahasa, maka 
maksud yang dikehendaki penulis tidak 
akan tersampaikan”.  

Owens (dalam Soenardji dan 
Bambang, 1998: 102) juga menambahkan 
bahwa menulis adalah menggabungkan 
sejumlah kata menjadi kalimat yang baik 
dan benar menurut tata bahasa, dan 

menjalinnya menjadi wacana yang 
tersusun menurut penalaran yang tepat. 

  
Selanjutnya, Tahhar (2001: 55) 

berpendapat bahwa menulis merupakan 
rangkaian kegiatan seseorang 
mengungkapkan gagasan dengan 
bermediakan bahasa tulis kepada khalayak 
pembaca untuk dipahami sebagaimana 
yang dimaksudkan pengarang. Hal ini 
senada dengan yang dikatakan Tarigan 
(2008: 3) bahwa menulis merupakan suatu 
keterampilan berbahasa yang 
dipergunakan untuk berkomunikasi secara 
tidak langsung, tidak secara bertatap muka 
dengan orang lain.  

Dari uraian di atas, maka dapat 
disimpulkan bahwa menulis termasuk 
salah satu media untuk berkomunikasi 
secara tidak langsung. Menulis adalah 
kegiatan mengungkapkan ide atau gagasan 
bermediakan bahasa tulis dengan tujuan 
agar pembaca dapat memahami maksud 
yang dikehendaki oleh penulis. Untuk 
dapat memahami maksud yang 
dikehendaki, penulis dan pembaca 
haruslah memiliki persamaan pemahaman 
terhadap suatu simbol bahasa.   
 
2.1.2 Manfaat Menulis  

Menulis merupakan sebuah 
kegiatan yang memiliki banyak manfaat. 
Selain digunakan untuk meyampaikan 
gagasan, ide, maupun pendapat, menulis 
memiliki sederet manfaat lain yang 
berguna bagi kehidupan.  

Akhadiah,dkk (2016 : 1) banyak 
manfaat yang dapat dipetik dari kegiatan 
menulis diantaranya adalah (1) penulis 
dapat lebih mengenali kemampuan dan 
potensi dirinya; (2) penulis dapat terlatih 
mengembangkan berbagai gagasan; (3) 
penulis lebih banyak menyerap, mencari, 
serta menguasai informasi sehubungan 
dengan topik yang ditulis; (4) menulis 
berarti mengorganisasi gagasan secara 
sistematik serta mengungkapkannya secara 
tersurat; (5) melalui tulisan kita akan dapat 
meninjau serta menilai gagasan kita sendiri 
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secara lebih objektif; (6) dengan 
menuliskan di atas kertas kita akan  lebih 
mudah memecahkan permasalahan, yaitu 
dengan menganalisisnya secara tersurat 
dalam konteks yang lebih konkret; (7) 
menulis mendorong kita belajar secara 
aktif, kita harus menjadi penemu sekaligus 
pemecah masalah, bukan sekadar menjadi 
penyadap informasi dari orang orang lain; 
(8) kegiatan menulis yang terencana akan 
membiasakan kita berpikir serta berbahasa 
secara tertib.  

Dari berbagai macam manfaat yang 
diperoleh dari kegiatan menulis, Bernard 
Percy (dalam Gie, 2002: 21-22) 
menyebutkan bahwa manfaat menulis 
antara lain sebagai berikut:  
1.      Suatu sarana untuk pengungkapan diri 

(a tool for self-expression).  
2.      Suatu sarana untuk pemahaman (a tool 

for understanding).  
3.      Suatu sarana untuk mengembangkan 

kepuasan pribadi, kebanggaan, dan 
suatu perasaan harga diri (a tool to 
help developing personal satisfaction, 
pride, and a feeling of self-worth).  

4.      Suatu sarana untuk meningkatkan 
kesadaran dan penyerapan terhadap 
lingkungan sekeliling seseorang (a 
tool for increasing awareness and 
perception of one’s environment).  

5.      Suatu sarana untuk keterlibatan secara 
bersemangat, bukan penerimaan yang 
pasrah (a tool for active involment, not 
passive acceptance).  

6.      Suatu sarana untuk menggembangkan 
suatu pemahaman tentang kemampuan 
menggunakan bahasa (a tool for 
developing an understanding of and 
ability to use the language).  

 
Selanjutnya, Komaidi (2007:12) 

menambahkan ada beberapa manfaat yang 
bisa diperoleh dari kegiatan menulis, 
antara lain: (1) menimbulkan rasa ingin 
tahu, (2) mendorong kita untuk membaca, 
(3) terlatih untuk melatih menyusun 
pemikiran yang runtut, (4) mengurangi 
tingkat ketegangan dan stress, (5) 

mendapatkan kepuasan batin. Selain 
berbagai manfaat di atas, menulis juga 
dapat digunakan sebagai salah satu cara 
untuk memahami dan menemukan arti 
hidup (Thobroni 2008:14).  

Jadi, dari berbagai penjelasan 
tentang manfaat menulis di atas, dapat 
disimpulkan bahwa menulis merupakan 
sebuah kegiatan yang memiliki banyak 
kegunaan. Selain bisa digunakan sebagai 
salah satu media untuk berkomunikasi. 
Menulis bisa menjadi sarana 
pengungkapan ide dan gagasan seseorang. 
Disamping itu, menulis juga bisa 
digunakan sebagai alat untuk 
mengembangkan pola pikir, memberikan 
kepuasan pribadi, serta mengurangi tingkat 
stress. 

 
2.1.3 Hakikat Berita  

Konsep berita yang akan dikaji 
antara lain adalah (1) pengertian berita, (2) 
unsur-unsur berita, (3) persyaratan berita, 
(4) bahasa berita, (5) jenis-jenis berita, (6) 
teknik penulisan berita, (7) hal-hal yang 
perlu diperhatikan dalam menulis teks 
berita, dan (8) kalimat efektif. 

 
1)  Pengertian Berita  

Berita merupakan tulisan berisi fakta 
tentang kejadian yang bertujuan 
menyampaikan suatu informasi kepada 
khalayak. Berita berisi fakta, namun tidak 
semua fakta adalah sebuah berita. Berita 
biasanya menyangkut hal-hal yang 
berkaitan dengan kepentingan orang 
banyak. Semi (1995:9) menyebutkan 
bahwa berita adalah fakta yang 
disampaikan kepada orang lain. Namun, 
tidak semua fakta masuk ke dalam jenis 
berita, karena berita adalah laporan 
tercepat mengenai fakta atau ide terbaru 
yang benar, menarik, dan atau penting bagi 
sebagian besar khalayak, melalui media 
berkala seperti surat kabar, radio, televisi, 
maupun media online internet (Sumandiria 
2005:65). Sehingga dapat dikatakan bahwa 
fakta yang tidak memenuhi kelayakan 
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tersebut tidak termasuk ke dalam jenis 
berita. 

Selanjutnya, Djuraid (2006:11) juga 
berpendapat bahwa berita adalah sebuah 
laporan atau pemberitahuan mengenai 
terjadinya sebuah peristiwa atau keadaan 
yang bersifat umum dan baru saja terjadi 
yang disampaikan oleh wartawan di media 
massa. Peristiwa atau keadaan yang 
disampaikan tersebut merupakan fakta atau 
benar-benar terjadi. Dengan kata lain, 
berita sama sekali tidak boleh mengandung 
unsur rekaan atau fiksi dari penulis.  

Dari definisi tersebut dapat 
disimpulkan bahwa berita adalah informasi 
mengenai sebuah peristiwa terbaru yang 
disampaikan kembali kepada orang lain 
melalui media lisan maupun tulisan. 
Informasi peristiwa atau keadaan tersebut 
bersifat umum dan berpengaruh terhadap 
masyarakat. Sebuah fakta atau peristiwa 
yang hendak diberitakan juga harus 
memenuhi syarat-syarat kelayakan yang 
telah ditentukan untuk sebuah berita layak 
terbit.  

 
2)     Unsur-Unsur Berita  

Sebuah fakta layak disebut sebuah 
berita apabila memenuhi unsur-unsur 
tertentu. Para pakar jurnalistik telah 
menyepakati unsur-unsur tersebut adalah 
5W+1H (What, Where, When, Who, Why, 
dan How). Unsur-unsur berita tersebut 
akan saling mendukung membuat sebuah 
berita yang mengandung informasi 
lengkap. Hal tersebut akan lebih 
memuaskan pembaca, karena pembaca 
mendapatkan sebuah informasi secara jelas 
dan tidak samar.  

Romli (2000: 6), Djuraid (2006: 85-
86) menjelaskan bahwa unsur-unsur berita 
terdiri dari 5W+1H, 5W+1H sebagai 
berikut:  
a)      What: apa yang terjadi?  
b)      Where: di mana hal itu terjadi?  
c)      When: kapan peristiwa itu terjadi?  
d)      Who: siapa yang terlibat dalam 

kejadian itu?  
e)      Why: kenapa hal itu terjadi?  

f)        How: bagaimana peritiwa itu terjadi?  
Dari berbagai pendapat di atas, 

diperoleh simpulan bahwa sebuah fakta 
atau informasi layak untuk diberitakan 
apabila memenuhi unsur berita, unsur 
tersebut adalah 5W+1H, what, where, 
when, who, why, dan how, yang apabila 
diterjemahkan dalam bahasa Indonesia 
adalah: apa, di mana, kapan, siapa, 
mengapa, dan bagaimana, dan selanjutnya 
agar lebih mudah diingat bisa disebut 
dengan akronim ADIKSIMBA. Unsur-
unsur berita tersebut akan mempermudah 
penulis dalam menyusun sebuah berita, 
selain itu pembaca juga akan lebih mudah 
dalam menikmati berita yang disajikan. 

 
3)   Syarat Berita  

Menurut  Djuraid (2006:15-16) bahwa 
sebuah informasi tentang suatu peristiwa 
haruslah memperhatikan syarat-syarat 
tertentu apakah fakta tersebut layak untuk 
diberitakan atau tidak. Syarat-syarat 
tersebut adalah (1) aktual, (2) kedekatatan, 
(3) penting, (4) luar biasa, (5) tokoh, (6) 
ekslusif. (7) ketegangan, (8) konflik, (9) 
human interest, (10) seks, (11) progresif, 
(12) trend, dan (13) humor.  

Dari berbagai pendapat di atas, dapat 
disimpulkan bahwa dalam menulis sebuah 
haruslah memperhatikan syarat-syarat 
tertentu, antara lain adalah berita haruslah 
bersifat penting, besar, aktual, dekat, 
terkenal, manusiawi, luar biasa, dan 
berpengaruh terhadap kepentingan serta 
kebutuhan orang banyak. Syarat-syarat 
berita tersebut merupakan pedoman 
apakah fakta yang hendak disampaikan 
layak diberitakan atau tidak. Syarat-syarat 
berita ini sangatlah penting diketahui 
ketika seseorang hendak menulis sebuah 
berita.  
 
4)   Bahasa Berita  

Bahasa yang digunakan dalam berita 
berbeda dengan bahasa yang digunakan 
sehari-hari. Bahasa berita biasa disebut 
dengan istilah bahasa jurnalistik. Faqih 
(2003: 9-10) agar pesan yang hendak 
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disampaikan penulis tersampaikan kepada 
pembaca dengan jelas diperlukan 
kecermatan, tatanan kalimat yang logis. 
Diksi, dan pembentukan kalimat yang 
tepat. untuk itu, agar dapat lebih efektif 
dalam penggunaan berita harus 
memperhatikan beberapa hal, diantaranya:  

a)      Penggunaan bahasa dengan baik dan benar  
b)      Penguasaan materi yang disampaikan  
c)      Teknik penyajian  

Selanjutnya Sumadiria (2005: 53-59) 
juga berpendapat bahwa ciri utama bahasa 
jurnalistik diantaranya: (1) sederhana, (2) 
singkat, (3) padat, lugas, (4) jernih, (5) 
menarik, (6) demokratis, (7) 
mengutamakan kalimat aktif, (8) sejauh 
mungkin menghindari penggunaan kata 
atau istilah teknis, dan (9) tunduk kepada 
kaidah serta etika bahasa baku. 
 

5)  Jenis-Jenis Berita  
Berita merupakan pengungkapan 

fakta. Pengungkapan fakta bisa beragam 
jenis. Jenis-jenis berita yang dikenal dalam 
dunia jurnalistik menurut Romli (2000: 8),  
antara lain:  
a)      Straight news: merupakan berita yang 

ditulis langsung, apa adanya, ditulis 
secara singkat dan lugas. Sebagian 
besar sehalaman surat kabar berisi 
berita jenis ini.  

b)      Depth news: merupakan berita 
mendalam, dikembangkan dengan 
pendalaman hal-hal yang ada di 
bawah suatu permukaan.  

c)      Investigations news: merupakan berita 
yang dikembangkan berdasarkan 
penelitian atau penyelidikan dari 
berbagai sumber. 

d)      Interpretative news: merupakan berita 
yang yang dikembangkan dengan 
pendapat atau penulisnya/ reporter.  

e)      Opinion news: merupakan berita 
mengenai pendapat seseorang, 
biasanya pendapat para cendekiawan, 
tokoh, ahli, atau pejabat mengenai 
suatu hal, peristiwa, kondisi politik, 
ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan 
sebagainya.  

Faqih (2003: 42-43) menambahkan 
bahwa jenis berita yang lazim dipakai 
dalam pengungkapan fakta di media massa 
terbagi menjadi tiga:  
a)      Straight news atau berita langsung, 

dalam perkembangan kemudian sering 
hanya disebut berita. Staright news 
dibuat untuk menyampaikan fakta 
yang baru dan harus segera diketahui 
masyarakat. Hal yang paling penting 
dalam staright news adalah aktualitas, 
karena persaingan media, fakta harus 
secepat mungkin dipublikasikan, jika 
terlambat sudah tidak aktual lagi 
(karena mungkin telah dimuat media 
lain).  

b)      Soft news atau berita ringan, jenis ini 
tidak mengutamakan aktualitas, tapi 
menekankan aspek manusiawi (human 
interest) dalam suatu peristiwa. 
Contohnya, ada seorang bayi yang 
selamat dari sebuah kecelakaan 
pesawat, sedangkan penumpang lain 
tewas. Peristiwa tersebut bisa ditulis 
dalam bentuk soft news. Berita tentang 
selamatnya bayi tersebut bisa ditulis 
beberapa hari setelah peritiwa itu 
terjadi. Hal yang perlu diperhatikan, 
dalam soft news penulis tidak perlu 
mengungkapkan secara detail, cukup 
hanya permukaan saja.  

c)      Feature, berita kisah, khas. 
Merupakan jenis tulisan mengenai 
suatu fakta yang dapat menambah 
pengetahuan pembaca dan atau 
menyentuh perasaan pembaca. Jenis 
berita ini tidak terpengaruh pada unsur 
aktualitas, yang diutamakan adalah 
detail suatu fakta. Unsur terpenting 
dalam penulisan feature adalah sisi 
manusiawi. Feature tidak melulu 
mengenai orang, tapi bisa juga 
mengenai peristiwa, atau tempat. 
Bahasa yang dipergunakan dikemas 
agar segar, ringan, dan menarik. 
Feature juga sering disebut berita 
kisah, karena gaya penulisannya yang 
naratif seperti orang bercerita.  
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6)  Teknik Penulisan Berita  
Berita merupakan fakta objektif. 

Sebagai fakta yang objektif berita harus 
bebas dari pendapat pribadi manapun 
termasuk dari jurnalis maupun editor. 
Berita adalah laporan tentang fakta secara 
apa adanya dan tidak dibuat-buat 
kebenarannya. Faqih (2003: 45) 
berpendapat bahwa berita memiliki 
keterbatasan ruang, maka dari itu harus 
disampaikan secara efektif. Bentuk yang 
dipakai adalah piramida terbalik. Artinya 
meletakkan unsur terpenting dan utama 
dari suatu fakta pada bagian atas atau lead, 
diikuti detail fakta pada tubuh dan 
kesimpulan pada ekor atau penutup. 

Menurut Sumadiria (2005: 117-118) 
karena fakta dalam bentuk berbagai 
peritiwa yang terjadi begitu banyak, 
sedangkan waktu yang dimilki jurnalis dan 
editor media massa sangat terbatas, maka 
harus dicari teknik untuk melaporkan atau 
menuliskan kata-kata tersebut. Teknik itu 
dinamakan dengan piramida terbalik. 
Dengan piramida terbalik, berarti pesan 
berita disusun secara deduktif. kesimpulan 
dinyatakan terlebih dahulu pada paragraf 
utama, baru kemudian disusul dengan 
penjelasan dan uraian yang lebih rinci pada 
paragraf-paragraf berikutnya. Alasan 
penggunaan piramida terbalik dalam 
menulis berita dikarena berbagai alasan 
sebagai berikut:  
a)     Memudahkan khalayak pembaca, 

pendengar, atau pemirsa yang sangat 
sibuk untuk segera menemukan berita 
yang dianggapnya menarik atau 
penting yang sedang dicari atau ingin 
diketahuinya.  

b)      Memudahkan reporter dan editor 
memotong bagian-bagian berita yang 
dianggap kurang atau tidak penting 
ketika dihadapkan pada kendala 
teknis, misalnya berita terlalu panjang 
sementara kapling atau ruangan yang 
tersedia sangat terbatas.  

c)      Memudahkan para jurnalis dalam 
menyusun pesan berita melalui rumus 
baku yang sudah sangat dikuasainya 

sekaligus untuk menghindari 
kemungkinan adanya fakta atau 
informasi penting yang terlewat tidak 
dilaporkan.  

 
7)     Hal-Hal yang Diperhatikan dalam 

Menyusun Berita  
Berita merupakan suatu hal harus 

dibuat menarik. Isi berita tidak boleh 
menyimpang dari kebenaran nilai berita. 
Dalam menyusun sebuah berita tidak serta 
merta membuat tulisan tentang fakta suatu 
kejadian, melainkan ada beberapa hal yang 
harus diperhatikan. Djuharie dan Suherli 
(2005: 35) juga menyebutkan ada beberapa 
hal yang perlu diperhatikan dalam menulis 
berita, antara lain adalah:  
a)      Tulisan berita harus bisa menyentuh 

kebutuhan manusia akan informasi.  
b)      Berita yang ditulis harus aktual 

sehingga tidak menjadi berita yang 
basi.  

c)      Penulisan berita untuk surat kabar 
harus cepat dan singkat tetapi 
kebenarannya dapat 
dipertanggungjawabkan.  

d)      Tulisan berita harus bisa menjawab 
pertanyaan apa, kapan, siapa, 
bagaimana, dimana, mengapa.  

e)      Tulisan berita yang berkelanjutan 
tentang suatu hal, pada bagian akhir 
berita harus diungkapkan lagi tentang 
latar belakang peristiwanya.  
Selanjutnya Hasnun (2006: 122) 

menyebutkan bahwa banyak masalah yang 
perlu diperhatikan dalam menyusun berita, 
antara lain sebagai berikut.  
a)      Penulis berita perlu memahami atau 

menguasai peristiwa yang ditulis.  
b)      Penulis berita perlu meyakini masalah 

yang ditulis.  
c)      Masalah yang menjadi materi berita 

perlu ditonjolkan secara baik.  
d)      Berita yang ditulis menggunakan 

bahasa yang baik dan benar, santun, 
serta berdasarkan fakta.  

e)      Penulis harus menyampaikan berita 
secara jujur, tepat, dan cepat.  
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8)  Kalimat Efektif  
Berita merupakan suatu informasi yang 

harus disampaikan dengan tepat. Suatu 
informasi akan tersampaikan dengan baik 
kepada pembaca atau pendengar jika 
penyampainya menggunakan kalimat yang 
efektif. Maka dari itu, penggunaan kalimat 
efektif sangatlah penting dalam penulisan 
teks berita. Kalimat efektif menurut 
Akhadiah, dkk (1988: 116) adalah kalimat 
yang benar dan jelas serta akan dengan 
mudah dipahami oleh orang lain secara 
tepat. Adapun ciri-ciri kalimat efektif, 
yaitu (1) kesepadanan dan kesatuan berarti 
kalimat harus memiliki unsur-unsur subjek 
dan predikat, atau bisa ditambah objek, 
keterangan, dan unsur subjek, predikat, 
objek, keterangan, dan pelengkap sehingga 
melahirkan melahirkan keterpaduan arti, 
(2) kesejajaran bentuk berarti terdapat 
kesamaan penggunaan bentuk bahasa yang 
digunakan dalam kalimat, (3) penekanan 
berarti pemberian penekanan pada gagasan 
atau ide pokok, (4) kehematan berarti 
kehematan dalam pemakaian kata, frase 
atau bentuk lainnya yang dianggap tidak 
diperlukan, dan (5) kevariasian berarti 
sebuah kalimat merupakan satu komposisi 
yang dapat memikat dan mengikat 
pembacanya (Akadiah, dkk 1988: 117-
127).  

Pendapat lain tentang kalimat efektif 
juga dikemukakan oleh Keraf (1997: 36) 
yaitu kalimat yang secara tepat dapat 
mewakili gagasan atau perasaan pembicara 
atau penulis dan sanggup menimbulkan 
gagasan yang sama tepatnya dalam pikiran 
pembaca atau pendengar seperti yang 
dipikirkan oleh penulis atau pembicara.  

Jadi berdasarkan pendapat-pendapat di 
atas, dapat disimpulkan bahwa kalimat 
efektif adalah kalimat yang bisa dengan 
baik menyampaikan maksud yang hendak 
disampaikan oleh penulis atau pembicara 
kepada pembaca atau pendengar. Adapun 
ciri-ciri yang harus dipenuhi antara lain 
terdapat kesepadanan, kesejajaran bentuk, 
penekanan, kehematan, dan kevariasian.  

 

2.1.4 Aspek-aspek yang Dinilai dalam 
Menulis Berita  

Menurut Nurgiyantoro (1987: 5) 
penilaian merupakan suatu proses untuk 
mengukur kadar pencapaian tujuan. 
Penilaian dilakukan untuk mengetahui 
tingkat keberhasilan peserta didik dalam 
mencapai tujuan pembelajaran. Pada setiap 
kompetensi dasar yang disampaikan oleh 
guru, memiliki beberapa aspek atau 
kriteria yang dijadikan indikator dalam 
penilaian.  

Dalam pembelajaran menulis teks 
berita ada beberapa aspek yang digunakan 
dalam penilaian, di antaranya adalah (1) 
aspek kesesuaian judul, (2) aspek 
kelengkapan unsur (apa, di mana, kapan, 
siapa, mengapa, dan bagaimana), (3) 
keruntutan, (4) kalimat efektif, (5) pilihan 
kata/ diksi, (6) ketepatan ejaan dan tanda 
baca, dan (7) tampilan tulisan. Penilaian 
dilakukan secara terpadu pada penilaian 
proses dan penilaian hasil. Penilaian proses 
meliputi perilaku peserta didik selama 
mengikuti pmbelajaran, sedangkan 
penilaian hasil diperoleh dari produk yang 
dihasilkan oleh peserta didik. 

 
2.1.5  Metode  Field trip 

Metode field trip adalah cara 
mengajar yang dilaksanakan dengan 
mengajak siswa ke suatu tempat atau objek 
tertentu di luar sekolah untuk mempelajari 
atau menyelidiki sesuatu, seperti meninjau 
pabrik sepatu, bengkel mobil, toserba, dan 
sebagainya (Asmani 2010: 150). Field trip 
bukan sekedar rekreasi semata, akan tetapi 
belajar atau memperdalam suatu pelajaran 
dengan melihat kenyataannya (Roestiyah 
2001 dalam Asmani 2010: 150). Metode 
field trip dilaksanakan dengan mengajak 
siswa belajar di luar kelas dengan panduan 
guru melalui petunjuk dan tugas 
pelaksanaan kegiatan secara tertulis. 
Adanya petunjuk dan tugas yang jelas dari 
guru bertujuan agar kegiatan yang 
dilakukan di luar kelas dapat berjalan 
sesuai dengan tujuan dan rencana 
pembelajaran. 
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Pada pelaksanaannya, metode field 
trip dapat digunakan untuk mengenalkan 
konsep baru yang belum diketahui siswa 
dan memperkuat gambaran yang diberikan 
di dalam kelas. Lebih dari itu, field trip 
menekankan pada pengalaman belajar di 
luar kelas yang menawarkan pengalaman 
unik bagi siswa untuk menghubungkan 
materi pelajaran dengan dunia di sekitar. 
Field trip menuntut guru untuk 
menyajikan sebuah desain pembelajaran 
yang mampu membangkitkan motivasi dan 
semangat belajar siswa dalam sajian yang 
menyenangkan. Oleh karena itu, 
kreativitas guru sangat diperlukan dalam 
merencanakan kegiatan pembelajaran 
dengan menerapkan metode field trip. 

Berdasarkan pengertian dan 
pernyataan di atas, dapat disimpulkan 
bahwa metode field trip adalah  metode 
pembelajaran yang dilaksanakan di luar 
kelas dengan mengunjungi suatu tempat 
untuk mempelajari sesuatu. Metode field 
trip membantu siswa mendapatkan 
gambaran konkrit tentang objek (hal) yang 
sedang dipelajari. Pada penelitian ini 
peneliti menerapkan metode field trip 
dalam pembelajaran menulis teks berita 
pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. 

Untuk mewujudkan pembelajaran 
dengan menerapkan metode field trip ada 
beberapa langkah yang harus dilakukan 
oleh guru. Menurut Sanders (2008: 2-13), 
ada lima langkah untuk mewujudkan field 
trip yang menakjubkan (the best field trip 
ever). Kelima langkah menurut Sanders 
tersebut antara lain: (1) determine goals 
and objectives (menentukan tujuan dan 
sasaran utama), (2) explore  all options 
(menjelajah semua pilihan), (3) create 
your itinenary (membuat rencana 
perjalanan), (4) check your checklist 
(memeriksa daftar cek), (5) follow-up in 
the classroom (tindak lanjut). 

Langkah pertama dalam menerapkan 
metode field trip menurut Sanders yaitu 
determine goals and objectives 
(menentukan tujuan dan sasaran utama). 
Menentukan tujuan dan sasaran 

maksudnya yaitu guru perlu menentukan 
tujuan yang diharapkan dari field trip dan 
lokasi yang akan dituju. Guru setelah 
menentukan tujuan dan lokasi field trip 
dapat menentukan kegiatan-kegiatan yang 
akan dilaksanakan pada saat pelaksanaan 
(explore all options). Guru setelah 
menentukan tujuan dan kegiatan-kegiatan 
yang akan dilaksanakan selanjutnya perlu 
membuat rencana perjalanan field trip 
(create you itenenary).  

Rencana perjalanan berguna sebagai 
pemandu urutan dan waktu kegiatan yang 
harus dilaksanakan. Rencana perjalanan 
berisi rincian waktu kegiatan, tugas-tugas 
yang harus dikerjakan siswa, dan peraturan 
yang harus dipatuhi siswa. Setelah 
membuat rencana perjalanan, selanjutnya 
guru mempersiapkan siswa untuk 
melaksanakan field trip dengan membagi 
siswa dalam kelompok. Tujuan 
dibentuknya kelompok siswa yaitu supaya 
siswa belajar berinteraksi dengan 
temannya untuk berdiskusi. Setelah 
persiapan selesai, guru dan siswa 
selanjutnya melaksanakan field trip dengan 
mengunjungi lokasi yang sudah 
ditentukan. Pada saat pelaksanaan guru 
perlu mengawasi aktivitas-aktivitas siswa 
(check your checklist). Hal ini dilakukan 
untuk memastikan bahwa siswa 
melaksanakan field trip sesuai dengan 
rencana yang telah dibuat. Setelah kegiatan 
di lokasi field trip telah berakhir, guru 
selanjutnya mengajak siswa kembali ke 
kelas untuk memberikan tindak lanjut 
(Follow-up in the classroom). Tindak 
lanjut dapat meliputi: pengoreksian tugas 
yang telah dikerjakan siswa, pembahasan 
hasil diskusi siswa, ataupun pemberian 
tugas lain yang berhubungan dengan 
pelaksanaan field trip. 

Guru setelah mengetahui langkah-
langkah yang harus dilakukan juga dituntut 
untuk memperhatikan beberapa hal saat 
menerapkan metode field trip dalam 
pembelajaran. Mulyasa (2005) dalam 
Asmani (2010: 151) menyatakan ada tujuh 
hal yang perlu diperhatikan dalam 
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menerapkan metode field trip. Tujuh hal 
tersebut antara lain: (1) menentukan 
sumber-sumber masyarakat sebagai 
sumber belajar mengajar, (2) mengamati 
kesesuaian sumber belajar dengan tujuan 
dan program sekolah, (3) menganalisis 
sumber belajar berdasarkan nilai 
pedagogis, (4) menghubungkan sumber 
belajar dalam field trip dengan kurikulum, 
(5) membuat dan mengembangkan 
program field trip secara logis dan 
sistematis, (6) melaksanakan field trip 
sesuai dengan tujuan, materi, dan efek 
pembelajaran, dalam iklim yang kondusif, 
(7) menganalisis tujuan, ketercapaian, 
kesulitan-kesulitan, dan hal-hal yang perlu 
disusun sebelum dan sesudah pelaksanaan 
field trip. 

Berdasarkan pendapat mengenai 
langkah-langkah dan hal-hal yang perlu 
diperhatikan di atas, peneliti menyusun 
tahapan pembelajaran dengan menerapkan 
metode field trip pada materi menulis teks 
berita. Tahapan terbut yaitu: 
a)      Tahap Persiapan 

Pada tahap persiapan, guru perlu 
melakukan beberapa hal antara lain: 
menetapkan tujuan pembelajaran dengan 
jelas, menghubungi pihak yang 
bertanggung jawab pada lokasi yang akan 
menjadi tujuan field trip, menyusun 
rencana pelaksanaan dan tata tertib, 
menyusun tugas-tugas yang harus 
dikerjakan siswa, mempersiapkan sarana, 
dan membagi siswa dalam kelompok. 
b)      Tahap Pelaksanaan 

Pada tahap pelaksanaan, guru 
melakukan beberapa hal antara lain: 
menyampaikan tata tertib dan tugas siswa, 
memimpin rombongan dan mengatur 
kegiatan field trip, memperingatkan siswa 
untuk memenuhi tata tertib yang sudah 
disepakati bersama dan mengerjakan 
tugas-tugas kelompok, mengawasi 
aktivitas-aktivitas siswa, dan memberi 
petunjuk bagi siswa yang memerlukan 
penjelasan. 
c)      Tahap akhir 

Pada tahap akhir, guru melakukan 
beberapa hal antara lain: menyuruh siswa 
berdiskusi mengenai hasil kegiatan field 
trip, menyelesaikan tugas kelompok, 
membahas hasil pekerjaan kelompok, dan 
menindaklanjuti hasil kegiatan field trip 
dengan memberikan tugas secara individu 
untuk menulis berita lokasi yang telah 
dikunjungi.  

Asmani (2010: 152-153), 
menyatakan ada beberapa kelebihan dan 
kekurangan menerapkan metode field trip 
dalam pembelajaran.  

Kelebihan penerapan metode field 
trip dalam pembelajaran diantaranya yaitu: 
(1) siswa dapat memahami dan 
menghayati langsung keadaan di lokasi 
field trip, (2) siswa dapat memperdalam 
dan memperluas pengalaman, (3) siswa 
dapat menemukan sumber informasi 
pertama untuk memecahkan persoalan 
yang dihadapi, (4) siswa memperoleh 
pengetahuan integratif tentang objek yang 
ditinjau, (5) membuat materi pembelajaran 
di sekolah lebih relevan dengan kenyataan, 
dan (6) pembelajaran dapat lebih 
merangsang kreativitas siswa. 

Sedangkan kekurangan metode field 
trip menurut Asmani (2010: 154) 
diantaranya yaitu: (1) memerlukan 
persiapan yang melibatkan banyak pihak, 
(2) memerlukan perencanaan dengan 
persiapan yang matang, (3) unsur rekreasi 
sering menjadi prioritas sedangkan unsur 
studinya terabaikan, (4) memerlukan 
pengawasan yang lebih ketat terhadap 
gerak-gerik siswa di lapangan, (5) 
biayanya cukup mahal, dan (6) 
memerlukan tanggung jawab guru dan 
sekolah atas kelancaran dan keselamatan 
siswa, terutama field trip jangka panjang 
dan jauh. 
 
METODOLOGI PENELITIAN 
3.1 Seting Penelitian  
3.1.1 Objek Penelitian  

Permasalahan yang teridentifikasi 
pada penelitian pendahuluan adalah hasil 
ulangan harian menulis teks berita mata 
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pelajaran Bahasa Indoneisa siswa kelas 
VIII A MTs As-Suwitamiyah Cibeureum 
Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang. 
Keterampilan siswa dalam menulis teks 
berita masih rendah, nilai yang dicapai 
kurang memuaskan (di bawah KKM). Hal 
ini ditunjukkan dari rata-rata nilai 
ulaangan harian tahun pelajaran 2016-2017 
yaitu 64,48. Karena itu, “Hasil Ulangan 
Harian Menulis Teks Berita” pelajaran 
Bahasa Indonesia yang dijadikan objek 
penelitian. Sedangkan yang menjadi 
subjek tindakan dalam penelitian ini 
adalah siswa kelas VIII A MTs As-
Suwitamiyah Cibeureum Kecamatan 
Banjar Kabupaten Pandeglang, dengan 
jumlah siswa sebanyak 32 terdiri dari  8 
siswa laki-laki dan 24 siswa perempuan 
dengan kemampuan heterogen. 

 
3.1.2 Tempat Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk 
meningkatkan keterampilan menulis teks 
berita siswa kelas VIII A MTs As-
Suwitamiyah Cibeureum Kecamatan 
Banjar Kabupaten Pandeglang dalam 
pelajaran Bahasa Indonesia, maka 
penelitian ini dilaksanakan di MTs As-
Suwitamiyah Cibeureum Kecamatan 
Banjar Kabupaten Pandeglang pada kelas 
VIII A semester Ganjil Tahun Pelajaran 
2017-2018. Lokasi Madrasah ini berada di 
Jalan Desa Cibeureum-Kadulimus 
Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang 
Kode Pos 42252. 

 
3.1.3 Waktu Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini 
dilaksanakan pada semester 1 (Ganjil) 
tahun pelajaran 2017-2018. Adapaun 
pengumpulan data dilakukan pada jadwal 
mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 
VIII A. Langkah-langkah yang ditempuh 
dalam perencanaan waktu pelaksanaan 
penelitian tindakan kelas ini adalah : 
1. Menginventarisasi seluruh kegiatan 

yang akan dilakukan sejak awal 
2. Memperkirakan waktu yang diperlukan 

untuk menyelesaikan kegiatan. 

3. Membuat tabel yang memuat urutan 
kegiatan dan waktu yang diperlukan. 

Waktu yang dipergunakan dalam 
penelitian ini selama 4 (empat) bulan, hal 
ini direncanakan agar dalam penelitian 
tersebut tidak mengganggu penyampaian 
materi pembelajaran mata pelajaran yang 
lain. Waktu penelitian ini dilaksanakan 
dari bulan Agustus sampai Nopember 
2017.  
 
HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN 
4.1 Hasil Penelitian  

Hasil penelitian yang disajikan 
dalam bab ini meliputi hasil yang 
diperoleh dari tes dan nontes. Hasil tes 
berasal dari prasiklus, siklus I, dan siklus 
II. Hasil tes tindakan prasiklus, siklus I, 
dan siklus II merupakan hasil keterampilan 
menulis teks berita melalui metode field 
trip. Hasil tes siklus I merupakan hasil tes 
keterampilan menulis teks berita untuk 
mengetahui kondisi awal keterampilan 
menulis teks berita melalui metode field 
trip. Hasil tes siklus II merupakan 
perbaikan keterampilan menulis teks berita 
melalui metode field trip. Hasil nontes 
diperoleh dari observasi, jurnal, 
wawancara. 

 
4.1.1 Hasil Penelitian Prasiklus  

Hasil tes prasiklus berdasarkan 
wawancara dengan guru mata pelajaran 
bahasa dan sastra Indonesia kelas VIII A 
MTs. As Suwitamiyah Cibeureum yaitu 
sebelum dilaksanakan pembelajaran 
menulis teks berita melalui metode field 
trip. Hasil tes prasiklus berfungsi untuk 
mengetahui seberapa besar keterampilan 
awal siswa dalam menulis teks berita. 
Hasil tersebut diuraikan pada tabel 4.1 
berikut ini. 

 
 

Tabel 4. 1 Hasil Tes Menulis Teks Berita 
Prasiklus  
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N
o 

Kate
gori 

Rent
ang 

Nilai 
f 

Perse
ntase 
(%) 

Jum
lah 
Nila

i 

Nilai 
Rata-
rata 
Sisw

a 
1  Sang

at 
Baik  

85-
100 

0  0 1950  
  32 
= 
60,9
3 
(kate
gori 
cuku
p) 

2 Baik  70-
84 

6 18,75 458 

3 Cuk
up  

60-
69 

1
5 

46,88 963 

4 Kura
ng  

50-
59 

7 21,87 383 

5 Sang
at 
Kura
ng  

0-49 4 12,5 146 

Jumlah 3
2 

100 195
0 

 

 
Tabel 4.1 menunjukkan bahwa 

hasil tes keterampilan menulis teks berita 
siswa mencapai total nilai 1950 dengan 
rata-rata 60,93 dalam kategori cukup. Dari 
tabel tersebut menunjukkan tidak ada 
siswa yang mencapai nilai dengan kategori 
sangat baik. Kategori baik (rentang nilai 
70-84) terdapat enam siswa yang mencapai 
nilai tersebut dengan persentase 18,75. 
Kategori cukup (rentang nilai 60-69) 
dicapai oleh 15 siswa  atau dengan 
persentase 46,88. Kategori kurang (rentang 
nilai 50-59) terdapat terdapat 7 siswa yang 
mencapai nilai tersebut atau dengan 
persentase 21,87. Kategori sangat kurang 
(rentang nilai 0-49) terdapat 4 siswa yang 
memperoleh nilai tersebut dengan 
persentase 12,5. 

Pada tabel tersebut menunjukkan 
bahwa keterampilan siswa dalam menulis 
teks berita masih dalam kategori cukup 
dan masih jauh dari kriteria ketuntasan 
minimal yang telah ditetapkan dalam 
penelitian ini, yaitu sebesar 70, sehingga 
perlu ditingkatkan. Data ini menjadi dasar 
untuk dilakukan perbaikan dengan 
melaksanakan pembelajaran menulis teks 
berita melalui metode field trip. 

 
4.1.2 Hasil Penelitian Siklus I 

Pembelajaran menulis teks berita 
pada siklus I ini merupakan pemberlakuan 
tindakan awal penelitian dengan 
menggunakan metode field trip. Tindakan 
pada siklus ini dilaksanakan dengan tujuan 
untuk memperbaiki keterampilan siswa 
dalam menulis teks berita. Hasil 
pelaksanaan pembelajaran menulis teks 
berita melaui metode field trip pada siklus 
I terdiri atas data tes dan nontes dengan 
hasil penelitian sebagai berikut.  
 
4.1.2.1 Hasil Tes Keterampilan Menulis 
Teks Berita Siklus I 

Hasil tes pada siklus I merupakan 
data awal diterapkannya pembelajaran 
menulis teks berita melalui metode field 
trip. Aspek penilaian menulis teks berita 
pada siklus I ini Yaitu (1) kelengkapan 
unsur berita, (2) keruntutan pemaparan, (3) 
penggunaan kalimat, (4) penggunaan 
kosakata (5) kemenarikan judul, (6) 
ketepatan penggunaan ejaan. Hasil tes 
keterampilan menulis teks berita melalui 
metode field trip dapat dilihat pada tabel 
dibawah ini. 
Tabel 4.2 Hasil Tes Menulis Teks Berita 
Siklus I  

N
o 

Kate
gori 

Rent
ang 

Nilai 
f 

Perse
ntase 
(%) 

Jum
lah 
Nila

i 

Nilai 
Rata-
rata 
sisw

a 

1 
Sang
at 
Baik 

85-
100 4 12,5 346 

2328   
 32 
= 
72,7
5 
(kate
gori 
baik) 

2 Baik 70-
84 

1
3 

40,62
5 

100
8 

3 Cuk
up 

60-
69 

1
4 43,75 921 

4 Kura
ng 

50-
59 1 3,125 53 

5 

Sang
at 
Kura
ng 

0-49 0   

Jumlah 3 100 232
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Tabel 4.2 menunjukkan tingkat 
keterampilan menulis teks berita melalui 
metode field trip pada siklus I. Tabel 4.2 
menunjukkan bahwa hasil tes keterampilan 
menulis teks berita siswa mencapai total 
nilai 2328 dengan rata-rata 72,75 dalam 
kategori baik. Dari tabel tersebut 
menunjukkan hanya 4 siswa yang 
mencapai nilai dengan kategori sangat baik 
atau dengan persentase 12,5. Kategori baik 
(rentang nilai 70-84) terdapat 13 siswa 
yang mencapai nilai tersebut dengan 
persentase 40,625. Kategori cukup 
(rentang nilai 60-69) dicapai oleh 14 siswa 
atau dengan persentase 43,75. Kategori 
kurang (rentang nilai 50-59) terdapat 1 
siswa yang mencapai nilai tersebut atau 
dengan persentase 3,125. Kategori sangat 
kurang (rentang nilai 0-49) tidak terdapat 
siswa yang mendapat nilai tersebut, 
sehingga dengan persentasi 0%. 

 
4.1.2.1.1 Aspek Kelengkapan Unsur Berita 
( mengandung ADIKSIMBA)  

Aspek yang pertama adalah 
kelengkapan unsur-unsur berita. Hasil tes 
pada aspek ini dapat dilihat pada tabel di 
bawah ini.  
 
Tabel 4.3 Hasil Penilaian Aspek 
Kelengkapan Unsur Berita 

N
o 

Kate
gori 

Kriter
ia 

Sk
or f 

Persen
tase 
(%) 

Jum
lah 

nilai 
1 Sang

at 
Baik  

Leng
kap, 
terda
pat 6 
unsur 

30 0 0 0 

2 Baik  Cuku
p 
lengk
ap, 
terda
pat 5 
unsur 

24 1
1 

34,37
5 

264 

3 Cuku Kura 18 1 53,12 306 

p  ng 
lengk
ap, 
terda
pat 4 
unsur 

7 5 

4 Kura
ng  

Tidak 
lengk
ap, 
terda
pat 3 
unsur 

12 4 12,5 48 

5 Sang
at 
kura
ng 

Terda
pat 2 
unsur 
berita 

6 0 0 0 

Jumlah  3
2 

100 618 

Rata-rata  618 : 32 =19,31 
(cukup  ) 

  
Tabel 4.3 menunjukkan nilai aspek 

kelengkapan unsur-unsur teks berita. 
Berdasarkan tabel tersebut, terdapat 11 
siswa atau 34,375% yang sudah mencapai 
kategori baik. Sebanyak 17 siswa dari 32 
orang siswa atau sebanyak 53,125 % 
mendapatkan nilai dengan kategori cukup. 
Dalam kategori kurang  terdapat 4 siswa 
yang mencapai nilai dengan persentase 
12,5%. 
4.1.2.1.2  Aspek Keruntutan Pemaparan 

Penilaian pada aspek keruntutan 
pemaparan dalam pembelajaran menulis 
teks berita ini difokuskan pada 
kemampuan siswa dalam membuat 
rangkaian peristiwa secara runtut. Hasil 
perolehan nilai pada aspek keruntutan 
pemaparan dapat dilihat dari tabel 4.4 
berikut ini. 
Tabel 4.4. Hasil Penilaian Aspek 
Keruntutan Pemaparan  

N
o 

Kate
gori 

Kriter
ia 

Sk
or f 

Persen
tase 
(%) 

Jum
lah 
Nila

i 
1 Sang

at 
Baik 

Runt
ut 
dan 

20 5 15,62
5 

100 
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jelas 
sehin
gga 
muda
h 
dipah
ami 

2 Baik Tidak 
runtut
, 
jelas, 
tetapi 
muda
h 
dipah
ami 

16 1
7 

53,12
5 

272 

3 Cuku
p 

Runt
ut, 
kuran
g 
jelas. 
Tetap
i 
dapat 
dipah
ami 

12 9 28,12
5 

108 

4 Kura
ng  

Tidak 
runtut
, 
tidak 
jelas 
dan 
kuran
g 
dapat 
dipah
ami 

8 1 3,125 8 

5 Sang
at 
Kura
ng 

Tidak 
runtut
, 
tidak 
jelas 
dan 
tidak 
dapat 
dipah
ami 

4 0 0 0 

Jumlah  3
2 

100 488 

Rata-rata 488:32=15,25 
(cukup) 

 
Data pada tabel 4.4 menunjukkan 

bahwa 32 siswa yang diteliti, keterampilan 
menulis teks berita pada aspek keruntutan 
pemaparan mencapai total nilai 488 
dengan rata-rata 15,25 dalam kategori 
cukup,  artinya siswa cukup mampu 
menulis teks berita dengan memperhatikan 
rangkaian peristiwa yang runtut. 
berdasarkan tabel 4.4, siswa yang 
memperoleh skor dengan kategori sangat 
baik sebanyak 5 siswa atau sebesar 
15,625%, siswa yang memperoleh skor 
dengan kategori baik sebanyak 17 siswa 
atau sebesar 53,125%, siswa yang 
memperoleh skor dengan kategori cukup 
sebanyak 9 siswa atau sebesar 28,125%. 
Siswa yang memperoleh skor dengan 
kategori kurang sebanyak 1 siswa atau 
sebesar 3,125%. Tidak terdapat siswa yang 
masuk dalam kategori sangat kurang. 

 
4.1.2.1.3 Aspek Penggunaan Kalimat  

Penilaian difokuskan pada 
kemampuan siswa dalam menulis teks 
berita dengan kalimat yang baik dan benar. 
Hasil perolehan nilai pada aspek 
penggunaan kalimat dapat dilihat dari tabel 
4.5 berikut ini.  
Tabel 4.5. Hasil Penilaian Aspek 
Penggunaan Kalimat  

N
o 

Kate
gori 

Kriteri
a 

Sk
or f 

Perse
ntase 
(%) 

Jum
lah 
Nila

i 
1 Sang

at 
Baik 

Kalima
t 
efektif 
dan 
jelas 

15 7 21,87
5 

105 

2 Baik Kalima
t 
efektif 

12 2
2 

68,75 264 

3 Cuk
up 

Kalima
t 
panjan
g dan 

9 3 9,375 27 
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tidak 
komun
ikatif 

4 Kura
ng  

Kalima
t 
singkat 
dan 
tidak 
komun
ikatif 

6 0   

5 Sang
at 
Kura
ng 

Kalima
t tidak 
komun
ikatif 

3 0   

Jumlah   3
2 

100 396 

Rata-rata  396:32 = 12,38 (baik) 
 

Data pada tabel 4.5 menunjukkan 
bahwa 32 siswa yang diteliti, keterampilan 
menulis teks berita pada aspek penggunaan 
kalimat efektif mencapai total nilai 396 
dengan rata-rata 12,375 dalam kategori 
baik, artinya siswa cukup mampu menulis 
teks berita dengan memperhatikan 
penggunaan kalimat. Berdasarkan tabel 
4.5, siswa yang memperoleh skor dengan 
kategori sangat baik sebanyak 7 siswa atau 
sebesar 21,875%, siswa yang memperoleh 
skor dengan kategori baik sebanyak 22 
siswa atau sebesar 68,75%, siswa yang 
memperoleh skor dengan kategori cukup 
sebanyak 3 siswa atau sebesar 9,375%, dan 
tidak ada siswa yang memperoleh skor 
dengan kategori  kurang dan sangat 
kurang.  

 
4.1.2.1.4 Aspek Penggunaan Kosakata  

Penilaian pada aspek penggunaan 
kosakata dalam pembelajaran menulis teks 
berita difouskan pada keterampilan siswa 
dalam menulis teks berita dengan kosakata 
yang tepat. Hasil perolehan nilai pada 
penggunaan kosakata dapat dilihat dari 
tabel 4.6 berikut ini.  
 
Tabel 4.6. Hasil Penilaian Aspek 
Penggunaan Kosakata 
N Kate Kriteri Sk f Pesen Jum

o gori a or tase 
(%) 

lah 
Nila

i 
1 Sang

at 
Baik 

Tepat 
dan 
mudah 
dipaha
mi 

15 4 12,5 60 

2 Baik  Tepat 
dan 
komun
ikatif 

12 1
8 

56,25 216 

3 Cuk
up  

Terdap
at kata 
yang 
tiak 
lazim 
dipakai  

9 1
0 

31,25 90 

4 Kura
ng  

Terdap
at kata 
tidak 
baku 
dan 
kurang  
dapat 
dipaha
mi 

6 0 0 0 

5 Sang
at 
Kura
ng  

Tidak 
dapat 
dipaha
mi 

3 0 0 0 

Jumlah   3
2 

 366 

Rata-rata  366:32 = 11,44 
(cukup) 

 
Data pada tabel 4.6 menunjukkan 

bahwa pada aspek penggunaan kosakata 
mencapai total niali 366 dengan rata-rata 
11,44 dalam kategori cukup, artinya siswa 
cukup mampu menulis teks berita dengan 
cukup baik dengan memperhatikan 
penggunaan kosakata. Berdasarkan tabel 
4.6, siswa yang memperoleh nilai skor 
dengan kategori sangat baik sebanyak 4 
siswa atau sebesar 12,5%, siswa yang 
memperoleh skor dengan kategori baik 
sebanyak 18 siswa atau sebesar 56,25% 
siswa yang memperoleh skor dengan 
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kategori cukup sebanyak 10 siswa atau 
sebesar 31,25%,  dan tidak ada siswa yang 
memperoleh skor dengan kategori kurang 
dan sangat kurang. 

 
4.1.2.1.5 Aspek Pemilihan Judul  

Hasil perolehan nilai pada aspek 
kemenarikan judul dapat dilihat di tabel 
4.7 berikut ini. 

 
Tabel 4.7 Hasil Penilaian Aspek Pemilihan 
Judul 

N
o 

Kate
gori 

Kriter
ia 

Sk
or f 

Persen
tase 
(%) 

Jum
lah 

Nila
i 

1 Sang
at 
Baik 

Sesua
i 
denga
n 
infor
masi 
dan 
sanga
t 
mena
rik 
untuk 
dibac
a  

10 0 0 0 

2 Baik  Sesua
i 
denga
n 
infor
masi 
dan 
sanga
t 
mena
rik 
untuk 
dibac
a  

8 2
1 

65,62
5 

168 

3 Cuku
p  

Sesua
i 
denga
n 
infor

6 1
1 

34,37
5 

66 

masi 
tetapi 
kuran
g 
mena
rik  

4 Kura
ng  

Sesua
i 
denga
n 
infor
masi 
tetapi 
kuran
g 
mena
rik  

4 0 0 0 

5 Sang
at 
Kura
ng 

Tidak 
sesuai 
denga
n 
infor
masi 
sehin
gga 
tidak 
mena
rik 

2 0 0 0 

Jumlah   3
2 

100 234 

Rata-rata  234:32 = 7,31 (cukup) 
 

Data pada tabel 4.7 menunjukkan 
bahwa keterampilan menulis teks berita 
pada aspek kemenarikan judul mencapai 
total nilai 234 dengan rata-rata 7,31 dalam 
kategori cukup, artinya siswa cukup 
mampu menulis teks berita dengan 
memperhatikan kemenarikan judul. 
Berdasarkan tabel 4.7, siswa yang 
memperoleh skor dengan kategori sangat 
baik tidak ada namun siswa yang 
memperoleh skor dengan kategori baik 
sebanyak 21 atau sebesar 65,625%, siswa 
yang memperoleh kategori cukup 
sebanyak 11 siswa atau sebesar 34,375%, 
dan tidak terdapat siswa yang 
mendapatkan kategori kurang dan sangat 
kurang. 
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4.1.2.1.6 Aspek Ketepatan Penggunaan 
Ejaan 

Hasil perolehan nilai pada aspek 
penggunaan ketepatan ejaan dapat dilihat 
dari tabel 4.8 berikut ini. 

 
Tabel 4.8 Hasil Penilaian Aspek Ketepatan 
Penggunaan Ejaan 
 

N
o 

Kate
gori 

Kriter
ia 

Sk
or f 

Persen
tase 
(%) 

Jum
lah 

Nila
i 

1 Sang
at 
Baik 

Tidak 
ada 
kesala
han 
dalam 
ejaan 

10 0 0 0 

2 Baik  Jumla
h 
kesala
han 
1-5 

8 1
7 

53,12
5 

136 

3 Cuku
p  

Jumla
h 
kesala
han 
6-10 

6 1
5 

46,87
5 

90 

4 Kura
ng  

Jumla
h 
kesala
han 
10-15 

4 0 0 0 

5 Sang
at 
Kura
ng 

Jumla
h 
kesala
han 
lebih 
dari 
15 

2 0 0 0 

Jumlah   3
2 

100 226 

Rata-rata 226:32 = 7,04 (cukup) 
 

Data pada tabel 4.8 menunjukkan 
nilai rata-rata siswa pada aspek 
penggunaan ejaan sebesar 7,04 termasuk 
dalam kategori cukup. Dari 32 siswa yang 

diteliti, keterampilan menulis teks berita 
pada aspek penggunaan ketepatan ejaan 
mencapai jumlah nilai 226. Berdasarkan 
tabel 4.8, tidak ada siswa yang 
memperoleh kategori sangat baik, siswa 
yang memperoleh skor dengan kategori 
baik sebanyak 17 siswa atau sebesar 
53,125, dan siswa yang memperoleh skor 
dengan kategori cukup sebanyak 15 atau 
sebesar 46,875, sedangkan untuk kategori 
kurang dan sangat kurang tidak ada.  

 
4.1.2.2 Hasil Nontes Siklus I 

Data nontes pada siklus I ini 
diperoleh melalui observasi, jurnal, 
wawancara, dan dokumentasi foto. 

 
4.1.2.2.1 Hasil Observasi  

Observasi dalam penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui tingkah laku 
siswa dalam mengikuti pembelajaran 
menulis teks berita melalui metode field 
trip. Kegiatan observasi dilakukan selama 
proses pembelajaran berlangsung. 
Pengamatan dilakukan dengan 
memperhatikan sikap positif. Sikap positif 
dalam proses pembelajaran antara lain : (1) 
kesiapan siswa dalam mengikuti 
pembelajaran; (2) siswa memperhatikan 
penjelasan yang diberikan oleh guru; (3) 
siswa senang dan tertarik dengan metode 
field trip yang dihadirkan oleh guru; (4) 
siswa bersungguh-sungguh dalam menulis 
teks berita; (5) siswa aktif  bertanya 
kepada teman maupun guru apabila 
menemukan kesulitan; (6) siswa tidak 
mengganggu temannya. 

Pada hasil observasi siklus I 
terdapat beberapa siswa yang melakukan 
sikap positif dan negatif dalam proses 
pembelajaran menulis teks berita melalui 
metode field trip. Hal ini dapat dimaklumi 
karena proses pembelajaran yang 
dilakukan merupakan sesuatu yang baru 
yang belum pernah diajarkan pada siswa 
sehingga membutuhkan proses untuk 
menyesuaikan. Hasil observasi siklus I 
dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
Tabel 4.9 Hasil  Observasi Siklus I  
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N
o 

Aspek 
Observasi 

Frekue
nsi 

Persent
ase (%) 

kateg
ori 

1 Kesiapan 
siswa 
dalam 
mengikuti 
pembelajar
an. 

22 68,75 C 

2 Siswa 
memperhat
ikan 
penjelasan 
yang 
disampaik
an oleh 
guru. 

18 56,25 K 

3 Siswa 
senang dan 
tertarik 
dengan 
metode 
field trip 
yang 
dihadirkan 
oleh guru. 

26 81,25 B 

4 Siswa 
bersunggu
h-sungguh 
dalam 
menulis 
teks berita. 

15 46,87 SK 

5 Siswa aktif 
bertanya 
kepada 
teman 
maupun 
guru 
apabila 
menemuka
n 
kesulitan. 

12 37,5 SK 

6 Siswa 
tidak 
menggang
gu 
temannya 

26 81,25 B 

 
Tabel 4.9 menunjukkan hasil 

observasi pada aspek positif. Berdasarkan 

tabel di atas dapat diketahui bahwa pada 
aspek observasi kesiapan siswa dalam 
mengikuti pembelajaran, masuk dalam 
kategori cukup karena hanya terdapat 21 
siswa yang siap mengikuti pelajaran 
dengan menyiapkan buku sebelum guru 
meminta siswa untuk menyiapkan buku 
pelajaran. Sebagian siswa masih bergurau 
dengan temannya. 

Pada aspek observasi siswa 
memperhatikan penjelasan dari guru 
masuk dalam kategori kurang karena 
hanya terdapat 18 siswa yang 
memerhatikan penjelasan dari guru dengan 
sungguh-sungguh. Siswa-siswa tersebut 
memperhatikan materi yang disampaikan 
oleh guru. 

Siswa tertarik dengan field trip, 
aspek ini masuk dalam kategori baik. 
Dalam tahap ini terdapat 26 siswa yang 
senang dan tertarik dengan metode field 
trip yang disajikan oleh guru.  

Pada tahap menulis teks berita, 
para siswa melakukan kegiatan menulis 
dengan penuh konsentrasi. Waktu untuk 
menulis dimanfaatkan seefektif mungkin 
untuk mengembangkan unsur-unsur berita 
dalam obyek lokasi field trip. Aspek 
observasi ini masuk dalam kategori sangat 
kurang karena hanya terdapat 15 siswa 
yang bersungguh-sungguh dalam menulis 
teks berita. 

Selama proses pembelajaran 
menulis teks berita melalui metode field 
trip, siswa masih mengalami kesulitan. 
Untuk memecahkan kesulitan tersebut, 
beberapa orang siswa aktif bertanya 
kepada guru. Aspek observasi ini masuk 
dalam kategori sangat kurang karena 
hanya terdapat 12 siswa yang aktif 
bertanya kepada guru ketika mereka 
mengalami kesulitan.  

Aspek observasi yang terakhir 
adalah siswa tidak suka menggangu 
temannya. Pada aspek ini terlihat sikap 
siswa yang positif karena terdapat 26 siswa 
yang tidak suka mengganggu temannya 
sehingga aspek ini masuk dalam kategori 
baik. 
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4.1.2.2.2 Hasil Jurnal 
Jurnal yang digunakan dalam siklus 

I adalah jurnal siswa dan jurnal guru. 
Pengisian jurnal dilakukan ketika 
pembelajaran menulis teks berita telah 
berakhir. Jurnal siswa berisi pendapat dan 
tanggapan siswa terhadap pembelajaran 
keterampilan menulis teks berita melalui 
metode field trip sedangkan jurnal guru 
berisi hasil pengamatan guru (peneliti) 
tentang keaktifan siswa terhadap proses 
pembelajaran keterampilan menulis teks 
berita melalui metode field trip. 
1) Jurnal Siswa  

Jurnal siswa yang diberikan terdiri 
atas lima pertanyaan dan diisi secara 
individu. Lima pertanyaan itu meliputi: (1)  
pendapat siswa tentang pembelajaran 
menulis teks berita melalui metode field 
trip; (2) pendapat siswa tentang kesulitan 
yang dialami pada saat menulis teks berita; 
(3) pendapat siswa tentang gaya mengajar 
yang dilakukan oleh guru; (4) pendapat 
siswa manfaat yang diperoleh setelah 
mengikuti pembelajaran melalui metode 
field trip; (5) pesan dan saran siswa 
terhadap pemanfaatan metode field trip 
dalam pembelajaran menulis teks berita. 

Berdasarkan hasil jurnal siswa 
diketahui bahwa sebanyak 30 siswa 
merasa senang dan tertarik dengan 
pembelajaran menulis teks berita melalui 
metode field trip karena mereka dapat 
mempelajari hal baru dan menambah 
pengalaman untuk meningkatkan 
keterampilan menulis teks berita. 
Sementara itu dua siswa merasa tidak 
senang dan tidak tertarik dengan 
pembelajaran menulis teks berita melalui 
metode field trip karena menurut mereka 
materi teks berita membingungkan dan 
merasa sulit untuk menyusun unsur berita 
menjadi teks berita. 

Dalam penggunaan metode field 
trip, sebanyak empat siswa yang masih 
mengalami kesulitan menyusun unsur 
berita menjadi sebuah berita. Sementara 
itu, 28 siswa sudah tidak mengalami 
kesulitan karena dengan metode field trip 

dapat memudahkan untuk menulis teks 
berita. 

Tanggapan siswa terhadap gaya 
mengajar guru saat memberikan penjelasan 
mengenai materi teks berita yaitu sebanyak 
27 siswa merasa penjelasan guru mudah 
dipahami karena materi berita dijelaskan 
secara runtut dan disertai contoh 
sedangkan empat siswa merasa penjelasan 
guru masih sulit karena materi pelajaran 
yang dijelaskan merupakan materi baru 
bagi mereka. 

Manfaat yang diperoleh siswa 
setelah mengikuti pembelajaran menulis 
teks berita melalui metode field trip yaitu 
sebanyak 30 siswa berpendapat dapat 
menambah pengetahuan dan 
mempermudah dalam menulis teks berita 
sedangkan dua siswa berpendapat masih 
merasa kesulitan karena belum memahami 
materi yang telah disampaikan oleh guru. 

Pesan dan saran terhadap 
pembelajaran menulis teks berita melalui 
metode field trip sangat baik karena dapat 
menambah pengetahuan menulis teks 
berita. Sebanyak  28 siswa memberikan 
saran yang mendukung terhadap 
pembelajaran yang akan datang. Mereka 
mengharapkan agar field trip yang 
disajikan dapat digunakan dipelajaran yang 
lain dan kunjungan bisa ke tempat yang 
lebih menarik. Siswa juga menyarankan 
agar guru tidak terlalu cepat dalam 
menyampaikan materi. 
2) Jurnal Guru 

Jurnal guru merupakan hasil 
pengamatan peneliti mengenai uraian 
kejadian selama mengikuti pelajaran. 
Aspek-aspek pengamatan yang terdapat 
dalam jurnal guru antara lain: (1) kesiapan 
siswa dalam mengikuti pembelajaran; (2) 
keaktifan siswa selama proses 
pembelajaran menulis teks berita melalui 
metode field trip; (3) perilaku siswa 
selama kegiatan menulis teks berita; (4) 
tanggapan siswa terhadap pemanfaatan 
metode field trip; (5) catatan yang berisi 
kejadian-kejadian yang muncul pada saat 
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pembelajaran menulis teks berita melalui 
metode field trip. 

Kesiapan siswa dalam mengikuti 
pembelajaran menulis teks berita melalui 
metode field trip dapat dilihat sebelum 
pembeljaran dimulai, siswa telah siap di 
tempat duduk masing-masing dan telah 
menyiapkan buku teks bahasa indonesia. 
Beberapa siswa terlihat kurang siap dan 
masih berbicara dengan temannya. Respon 
siswa terhadap pembelajaran menulis teks 
berita melalui metode field trip yang baru 
pertama kali mereka ketahui. 

Keaktifan siswa selama mengikuti 
pembelajaran menulis teks berita melalui 
metode field trip dapat dikatakan kurang 
baik hal ini ditunjukan dari respon siswa 
yang mau menjawab pertanyaan yang 
diajukan oleh guru. Beberapa siswa tidak 
malu untuk menanyakan hal-hal yang 
belum dipahami. Sementara itu, masih 
banyak siswa yang malu bertanya kepada 
guru saat mengalami kesulitan. 

Pada saat guru meminta siswa 
untuk menulis teks berita, respon siswa 
ada yang merasa senang dan ada yang 
mengeluh. Siswa merasa senang ketika 
diminta untuk menulis teks berita tetapi 
ada beberapa siswa yang mengeluh merasa 
kesulitan. Peneliti mengamati perilaku 
siswa ketika mereka sedang menulis. 
Terlihat sebagian dengan giat 
memanfaatkan waktu untuk menulis tetapi 
ada beberpa yang tidak bisa memanfaatkan 
waktu sebaik-baiknya untuk menulis. 

Tanggapan siswa terhadap 
pemanfaatan metode field trip ditunjukkan 
dengan siswa merespon secara baik ketika 
guru mengajak ke lokasi field trip. 
Menurut siswa, adanya metode field trip 
memudahkan dalam menulis teks berita 
karena siswa diajak langsung ke lokasi 
field trip dan langsung melihat dengan 
kasat mata mereka apa yang akan 
diberitakan. 

Selain itu, kejadian lain yang 
muncul ketika proses pembelajaran yaitu 
ada beberapa siswa yang membuat gaduh 
sehingga suasana kelas kurang tenang.  

4.1.2.2.3 Hasil Wawancara 
Kegiatan wawancara dilakukan 

setelah pembelajaran siklus I selesai. 
Wawancara difokuskan pada siswa yang 
mendapat nilai tertinggi, nilai sedang, dan 
nilai terendah. Kegiatan wawancara ini 
bertujuan untuk mengetahui tanggapan 
yang diberikan sisa dalam pembelajaran 
menulis teks berita melalui metode field 
trip. Butir pertanyaan yang diungkap 
dalam wawancara ini adalah (1) pendapat 
siswa terhadap pembelajaran menulis teks 
berita melalui metode field trip; (2) 
pendapat siswa mengenai penjelasan 
peneliti tentang materi menulis teks berita 
melalui metode field trip; (3) kesulitan 
yang dialami siswa dalam pembelajaran 
menulis teks berita; (4) perasaan siswa 
dalam mengikuti pembelajaran menulis 
teks berita melalui metode field trip; (5) 
saran siswa terhadap pembelajaran menulis 
teks berita melalui metode field trip. 

Pertanyaan pertama adalah 
pendapat siswa dalam pembelajaran 
keterampilan menulis teks berita melalui 
metode field trip. Siswa bernilai tinggi 
merasa senang dan tertarik dengan 
pembelajaran menulis teks berita dengan 
adanya field trip. Siswa yang bernilai 
sedang mengatakan merasa tertarik dengan 
pembelajaran menulis teks berita melalui 
metode field trip karena dengan 
pembelajaran tersebut dapat menambah 
pengetahuan. Siswa yang mendapat nilai 
rendah merasa kurang tertarik dengan 
pembelajaran menulis teks berita melalui 
metode field trip karena kurang menyukai. 

Pertanyaan kedua, pendapat siswa 
tentang penjelasn guru (peneliti) mengenai 
menulis teks berita melalui metode field 
trip. Siswa yang mendapat nilai tertinggi 
berpendapat bahwa penjelasan yang 
disampaikan guru mudah dipahami dan 
disertai dengan contoh. Siswa yang 
mendapat nila sedang berpendapat bahwa 
penjelasan yang disampaikan peneliti 
mudah dipahami dan tidak terlalu panjang 
dalam menyampaikan materi. Siswa yang 
mendapat nilai rendah berpendapat bahwa 
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penjelasan dari guru belum bisa dipahami 
karena terlalu cepat dalam menyampaikan 
materi. 

Pertanyaan ketiga  adalah pendapat 
siswa mengenai kesulitan yang dialami 
siswa dalam menulis teks berita. Siswa 
yang mendapat nilai tertinggi 
mengungkapkan kesulitan dalam 
menyusun unsur berita (bagaimana) 
menjadi sebuah kalimat. Siswa yang 
mendapat nilai cukup berpendapat 
mengalami kesulitan mengungkapkan 
peristiwa yang runtut. Siswa yang 
mendapat nilai rendah berpendapat 
mengalami kesulitan menyusun unsur 
berita menjadi kalimat. Siswa tersebut juga 
tidak terbiasa menulis sehingga merasa 
bingung ketika diminta menulis. 

Pertanyaan keempat yaitu 
mengenai perasaan siswa setelah 
mengikuti pembelajaran menulis teks 
berita melalui metode field trip. Siswa 
yang mendapat nilai tertinggi 
mengungkapkan merasa senang bisa 
menulis teks berita melalui metode field 
trip walaupun baru pertama kali dipelajari. 
Siswa yang memperoleh nilai sedang 
merasa senang dengan pembelajaran yang 
memanfaatkan subyek secara langsung. 
Siswa yang memperoleh nilai terendah 
berpendapat merasa kurang menyukai 
kegiatan menulis. 

Pertanyaan kelima yaitu saran 
siswa terhadap pembelajaran menulis teks 
berita melalui metode filed trip. Siswa 
yang mendapat nilai tertinggi memberikan 
saran agar pembelajaran yang akan datang 
agar lebih menarik dan menyenangkan. 
Siswa yang mendapat niali sedang 
memberikan saran agar field trip ketempat 
yang lebih menarik. Siswa yang mendapat 
nilai terendah memberikan saran agar 
pembelajaran lebih menarik lagi. 

 
5.1 Kesimpulan  

Berdasarakan hasil penelitian 
keterampilan menulis teks berita melalui 
metode field trip, dapat disimpulkan 
sebagai berikut ini. 

1) Proses keterampilan menulis teks berita 
melalui metode field trip pada siswa 
kelas VIII A MTs As Suwitamiyah 
Cibeureum tahun ajaran 2017/2018  
mengalami perubahan ke arah yang 
positif. Hal tersebut dapat diketahui dari 
hasil nontes meliputi hasil observasi, 
jurnal, wawancara dan dokumentasi 
foto pada siklus I dan siklus II. 
Berdasarkan analisis data hasil nontes 
pada siklus I, masih terdapat siswa yang 
berperilaku negatif selama 
melaksanakan pembelajaran menulis 
teks berita melalui metode field trip. 
Sebagian besar siswa belum siap ketika 
mengikuti pembelajaran, belum aktif 
atau masih merasa malu bertanya 
kepada guru mrngenai kesulitan yang 
dihadapi, dan masih terdapat siswa 
tidak memperhatikan penjelasan dari 
guru. Namun, pada siklus II siswa telah 
mengalami  perubahan ke arah yang 
lebih positif. Hal tersebut terlihat dari 
sikap siswa yang antusias, lebih tertarik, 
dan bersemangat dalam mengikuti 
kegiatan pembelajaran. Sebagian besar 
siswa lebih aktif selama pembelajaran. 
Siswa juga lebih siap menerima 
pelajaran dan lebih fokus 
memperhatikan penjelasan guru. 

2) Keterampilan menulis teks berita siswa 
kelas VIII  A MTs As Suwitamiyah 
Cibeureum tahun ajaran 2017/2018 
setelah mengikuti pembelajaran menulis 
teks berita melalui metode field trip 
mengalami peningkatan. Pada prasiklus 
diperoleh nilai rata-rata sebesar 60,94 
termasuk dalam kategori cukup. Hasil 
siklus I diperoleh nilai rata-rata kelas 
sebesar 72,75 termasuk dalam kategori 
baik, pada siklus II, diperoleh nilai rata-
rata kelas sebesar 84,50  termasuk 
dalam  kategori baik. Dengan demikian, 
terjadi peningkatan nilai rata-rata dari 
siklus I ke siklus II sebesar 11,75. Hal 
ini menunjukan bahwa setelah 
dilakukan pembelajaran menulis teks 
berita melalui metode field trip, 
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kemampuan siswa menulis teks berita 
meningkat. 
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ABSTRAK 
 
  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 
menulis teks berita dengan menggunakan model pembelajaran Cooperative Round Table 
pada siswa kelas VIII MTs Faidhul‘Allam  Bani Hamim Kabupaten Pandeglang.  
 Berdasarkan hasil penelitian keterampilan menulis teks berita melalui model 
Cooperative Round Table, aktivitas siswa mendapat kemajuan yang baik dari setiap 
siklusnya, hal ini dibuktikan dengan data aktivitas belajar siswa, antara lain; siswa sangat 
serius dengan penuh kesungguhan dan tekun dalam mengikuti materi pelajaran, aktif dalam 
menyumbangkan pikiran, aktif mengemukakan pendapat, aktif mengikuti kegiatan diskusi 
kelompok dan kelas, aktif melakukan presentasi yang ditugaskan guru pada saat proses 
belajar mengajar berlangsung.  

 
 
Kata Kunci : Meningkatkan Aktivitas Dan Hasil Belajar Menulis Teks Berita 
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1.1 Latar Belakang 
 Keterampilan berbahasa mencakup 
empat segi, yaitu keterampilan menyimak, 
keterampilan berbicara, keterampilan 
membaca, dan keterampilan menulis. 
Keterampilan menulis oleh para ahli 
pengajaran bahasa ditempatkan pada 
tataran paling tinggi dalam proses 
pemerolehan bahasa. Hal ini disebabkan 
keterampilan menulis merupakan 
keterampilan produktif yang hanya dapat 
diperoleh sesudah keterampilan 
menyimak, berbicara, dan membaca. Hal 
ini pula yang menyebabkan keterampilan 
menulis merupakan keterampilan 
berbahasa yang dianggap paling sulit. 
Meskipun keterampilan menulis itu sulit, 
tetapi peranannya dalam kehidupan 
manusia sangat penting. Kegiatan menulis 
dapat di temukan dalam aktivitas manusia 
setiap hari, seperti menulis karangan, 
menulis surat, laporan, buku, artikel, dan 
sebagainya. Dapat dikatakan, bahwa 
kehidupan manusia hampir tidak bisa 
dipisahkan dari kegiatan menulis. Bahkan, 
Tarigan (1992:44) Menyatakan bahwa 
“indikasi kemajuan suatu bangsa dapat 
dilihat dari maju tidaknya komunikasi tulis 
bangsa itu”. 
 Dalam kehidupan modern ini, jelas 
bahwa keterampilan menulis sangat 
dibutuhkan. Kiranya tidaklah terlalu 
berlebihan bila kita katakan bahwa 
keterampilan menulis merupakan suatu ciri 
dari orang yang terpelajar atau bangsa 
yang terpelajar. Sehubungan dengan hal 
ini, ada seorang penulis yang mengatakan 
bahwa “menulis dipergunakan, 
melaporkan/memberitahukan dan 
memengaruhi, dan maksud serta tujuan 
seperti itu hanya dapat dicapai dengan baik 
oleh orang-orang yang dapat menyusun 
pikirannya dan mengutarakannya dengan 
jelas, kejelasan ini bergantung pada 
pikiran, organisasi, pemakaian kata-kata, 
dan struktur kalimat.”( Morsey 1976:122).  
 Di dalam kurikulum KTSP tahun 
2006 terdapat kompetensi dasar 
pembelajaran menulis yaitu menulis teks 

berita secara singkat, padat, dan jelas untuk 
siswa MTs kelas VIII. Hal ini merupakan 
salah satu bentuk perhatian pemerintah 
akan pentingnya kompetensi atau 
kemampuan siswa dalam menulis teks 
berita. Berita selalu menjadi bahan 
pembicaraan orang setiap hari. Dengan 
adanya berita akan menambah pengetahuan 
dan wawasan seseorang mengenai kejadian 
atau peristiwa tertentu. Siswa MTs kelas 
VIII  diharapkan dapat menulis teks berita 
dengan baik. Pada taraf ini siswa MTs  
kelas VIII sudah mampu mengamati dan 
menangkap informasi yang terdapat dalam 
berita.  Berdasarkan hasil observasi dan 
wawancara dengan guru mata pelajaran 
bahasa Indonesia kelas VIII MTs  Faidhul 
Allam Bani Hamim, saat ini kondisi 
keterampilan menulis teks berita siswa 
masih rendah. Rendahnya keterampilan 
menulis teks berita siswa terlihat dari siswa 
belum mampu menentukan  unsur berita, 
bila disingkat  yaitu ADIKSIMBA ( apa 
yang terjadi, di mana peristiwa itu terjadi, 
kapan peristiwa itu terjadi, siapa yang 
menjadi bahan berita, mengapa peristiwa 
itu terjadi, dan bagaimana jalannya 
peristiwa terjadi). Siswa juga belum 
mampu mengembangkan unsur-unsur 
berita menjadi kalimat-kalimat yang sesuai 
dengan maksud unsur beritanya, dan siswa 
belum mampu menyusun teks berita 
dengan benar.  

Adapun latar belakang secara umum 
diadakan penelitian ini, yaitu:  
1.  kurang merangsang dan kurang 

variatifnya teknik pembelajaran 
guru di dalam kelas, sehingga 
siswa kurang dapat 
mengembangkan potensinya sesuai 
dengan kemampuan, kebutuhan, 
dan minatnya;  

2.   dalam pelajaran menulis berita 
siswa kesulitan menuangkan ide 
karena guru kurang dapat 
memberikan stimulus terhadap 
daya pikir siswa (dalam hal ini 
guru kurang menggunakan media 
pembelajaran yang tepat);  
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3. guru masih menuntun proses 
pemahaman siswa terhadap materi 
yang disampaikan;  

4.  guru cenderung mangabaikan aspek 
afektif dan aspek psikomotor; dan  

5. hasil tulisan siswa kurang variatif 
dan maksimal karena siswa 
membuat petunjuk berdasarkan 
hasil mengingat seperangkat fakta-
fakta bukan hasil menemukan 
sendiri pengalaman belajar di 
kelas.  

Faktor guru, misalnya:  
1. guru menganggap bahwa 

pendidikan diselenggarakan untuk 
kepentingan penyelenggara bukan 
untuk kepentingan peserta didik;  

2.  pembelajaran yang diselenggarakan 
masih bersifat pemindahan isi 
(content transmission);  

3.  aspek afektif cenderung terabaikan; 
dan  

4. guru mengalami kesulitan dalam 
mengajar sehingga masih banyak 
mereduksi teks (buku acuan) yang 
ada agar tidak salah langkah. 

Faktor siswa, yaitu:  
1. siswa mengalami kesulitan dalam 

menulis petunjuk, baik dalam 
pemakaian bahasa maupun 
pengaplikasian dalam bentuk 
tulisan;  

2. siswa kurang memiliki minat 
dalam pelajaran menulis;  

3. siswa sering melakukan kesalahan-
kesalahan dalam menulis petunjuk; 
dan  

4. siswa menganggap kurang penting 
mata pelajaran bahasa Indonesia. 

Faktor sarana-prasarana di sekolah, 
yaitu:  

1.  belum ada latihan-latihan untuk 
mengasah dan meningkatkan 
keterampilan menulis;  

2. media pembelajaran untuk 
kompetensi dasar menulis dan 
petunjuknya belum ada;  

3. minimnya koleksi buku tentang 
menulis, khususnya menulis berita 

di perpustakaan MTs F’A Bani 
Hamim Mengger Pandeglang, dan 
lain-lain. 

   Menurut Widyamarta dan 
Sudiati (2004:ix), Indonesia tidak hanya 
sedang mengalami krisis dalam bidang 
ekonomi saja, tetapi juga dalam bidang 
pendidikan yaitu writing crisis. Hal ini 
sejalan dengan pendapat Djago dan Henry 
Tarigan (1986:186), pengajaran 
mengarang (tulis-menulis) belum 
terlaksana dengan baik di sekolah. 
Kelemahannya terletak pada cara guru 
mengajar. Pada umumnya kurang dalam 
variasi, tidak merangsang, dan kurang pula 
dalam frekuensi. Pembahasan karangan 
siswa dilaksanakan oleh guru. Peningkatan 
keterampilan proses pembelajaran menulis 
teks berita dengan menggunakan model 
pembelajaran cooperative round table 
bertujuan untuk dapat menekankan 
kebutuhan dalam mengembangkan ide 
pokok di dalam memproduksi sebuah 
karya tulis yang bersifat faktual. Dengan 
demikian sesuai dengan masalah yang 
terjadi peneliti mengambil judul “Upaya 
Meningkatkan Keterampilan Menulis Teks 
Berita dengan Menggunakan Model 
Pembelajaran Cooperative Round Table  
Pada Siswa Kelas VIII MTs F’A Bani 
Hamim Mengger Pandeglang“.  
 
KAJIAN TEORITIS 
2.1 Landasan Teori 
2.1.1 Pengertian dan Makna Belajar 

Untuk lebih memahami pengertian 
belajar, berikut ini dikemukakan secara 
ringkas pengertian dan makna belajar 
menurut pandangan para ahli pendidikan 
dan psikologi. Sebagai berikut:  

 
2.1.1.1. Belajar menurut Pandangan 

Skinner 
Belajar menurut B. F. Skinner 

(1958) dalam Syaiful Sagala (2010:14) 
adalah suatu proses adaptasi atau 
penyesuaian tingkah laku yang 
berlangsung secara progresif. Belajar dapat 
dipahami sebagai suatu perilaku, pada saat 
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orang belajar, maka responnya menjadi 
lebih baik. Sebaliknya bila ia tidak belajar, 
responnya menurun. Dengan demikian 
dapat ditegaskan, belajar ialah suatu 
perubahan yang memungkinkan terjadinya 
respon. Jika seorang anak belajar sungguh-
sungguh maka pada waktu ulangan siswa 
tersebut dapat menjawab semua soal 
dengan benar. Atas hasil belajarnya yang 
baik itu dia mendapatkan nilai yang baik, 
karena mendapatkan nilai baik, maka anak 
akan belajar lebih giat lagi.  
 
2.1.1.2.  Belajar menurut Pandangan 
Robert M. Gagne 
 Belajar adalah suatu proses yang 
kompleks sejalan dengan itu menurut 
Robert M. Gagne (1970) dalam Syaiful 
Sagala (2010:17) belajar merupakan 
kegiatan yang kompleks, dan hasil belajar 
berupa kapabilitas disebabkan: (1) 
stimulasi yang berasal dari lingkungan; 
dan (2) proses kognitif yang dilakukan 
oleh pelajar. Setelah belajar orang 
memiliki keterampilan, pengetahuan, 
sikap, dan nilai. Dengan demikian dapat 
ditegaskan, belajar merupakan proses 
penerimaan informasi akibat adanya 
interaksi antara kondisi internal,yaitu 
kondisi individu untuk mencapai hasil 
belajar dan kondisi eksternal berupa 
rangsangan lingkungan yang berpengaruh 
pada proses belajar. 
  
2.1.1.3. Belajar menurut 
Pandangan Piaget 

Jean Piaget seorang psikolog Swiss 
(1896-1980) dalam Syaiful Sagala 
(2010:24) mempelajari dua  proses yang 
terjadi dalam perkembangan dan 
pertumbuhan kognitif anak yaitu: (1) 
proses “assimilation”, dalam proses ini 
menyesuaikan atau mencocokkan 
informasi yang baru itu dengan apa yang 
telah kita ketahui dengan mengubahnya 
bila perlu; dan (2) proses 
“accommodation” yaitu anak menyusun 
dan membangun kembali atau mengubah 
apa yang telah diketahui sebelumnya 

sehingga informasi yang baru itu dapat 
disesuaikan dengan lebih baik. Piget 
melihat perkembangan kognitif tersebut 
sebagai hasil perkembangan saling 
melegkapi antara asimilasi dan akomodasi 
dalam proses menyusun kembali dan 
mengubah apa yang telah diketahui. 
Asimilasi tetap dan menambah terhadap 
yang ada dan menghubungkannya dengan 
yang telah lalu. Dari uraian di atas dapat 
ditegaskan bahwa belajar merupakan 
proses berpikir yang muncul sebagai 
akibat pertumbuhan mental dan intelektual 
yang mencakup unsur struktur, isi dan 
fungsi yang diasimilasikan dan 
diakomodasikan sedemikian rupa untuk 
mencapai pengetahuan.  

 
2.1.1.4.    Belajar menurut 

Pandangan Carl R. Rogers 
Menurut Carl R. Rogers (ahli psiko 

terapi) dalam Syaiful Sagala (2010:29) 
praktek menitikberatkan pada segi 
pengajaran, bukan pada siswa yang 
belajar. Praktek tersebut ditandai oleh 
peran guru yang dominan dan siswa hanya 
menghafalkan pelajaran.alasan pentingnya 
guru memperhatikan prinsip pendidikan 
dan pembelajaran adalan: (1) menjadi 
manusia berarti memiliki kekuatan wajar 
untuk belajar; (2) siswa akan mempelajari 
hal-hal yang bermakna bagi dirinya; (3) 
pengorganisasian bahan pengajaran berarti 
mengorganisasikan bahan dan ide baru 
sebagai bagian yang bermakna bagi siswa; 
(4) belajar yang bermakna bagi masyarakat 
modern berarti belajar tentang proses-
proses belajar, keterbukaan belajar 
mengalami sesuatu, bekerjasama dengan 
melakukan pengubahan diri terus-menerus; 
(5) belajar yang optimal akan terjadi, bila 
siswa berpartisipasi secara bertanggung 
jawab dalam proses belajar; (6) belajar 
mengalami (experiental learning) dapat 
terjadi, bila siswa mengevaluasi dirinya 
sendiri; dan (7) belajar mengalami 
menuntut keterlibatan siswa secara penuh 
sungguh-sungguh. Dari uraian di atas 
dapat ditegaskan, bahwa belajar adalah 
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kebebasan dan kemerdekaan mengetahui 
apa yang dilaksanakannya dengan penuh 
tanggung jawab. 

 
2.1.1.5.   Belajar menurut 
Pandangan Benjamin Bloom 

Keseluruhan tujuan pendidikan 
dibagi atas hierarkis atau taksonomi 
menurut Benjamin Bloom (1956) dalam 
Syaiful Sagala (2010:33) menjadi tiga 
domain yaitu: (1) domain kognitif 
mencakup kemampuan intelektual 
mengenai lingkungan yang terdiri atas 
enam macam kemampuan yang disusun 
secara hierarkis dari yang paling sederhana 
sampai yang paling kompleks yaitu 
pengetahuan,pemahaman,penerapan, 
analisis, sintesis, dan penilaian; (2) domain 
afektif mencakup kemampuan-kemampuan 
emosional dalam mengalami dan 
menghayati sesuatu hal yang meliputi lima 
macam kemampuan emosional disusun 
secara hierarkis yaitu: kesadaran, 
partisipasi, penghayatan nilai, 
pengorganisasian nilai, dan karakterisasi; 
dan (3) domain psikomotor yaitu 
kemampuan motorik menggiatkan dan 
mengoordinasikan gerakan terdiri dari: 
gerakan reflex, gerakan dasar, kemampuan 
perceptual, kemampuan jasmani, gerakan-
gerakan terlatih, dan gerakan nondiskursif. 
Dari uraian di atas dapat ditegaskan, 
bahwa belajar adalah perubahan kualitas 
kemampuan kognitif, afektif, dan 
psikomotorik untuk meningkatkan taraf 
hidufnya sebagai pribadi, sebagai 
masyarakat, maupun sebagai makhluk 
Tuhan Yang Maha Esa. 
 

2.1.1.6. Belajar menurut 
Pandangan Jerome S. Bruner 

Jerome S. Bruner (1960) seorang 
ahli psikologi perkembangan dan ahli 
psikologi belajar kognitif. Menurut Bruner 
dalam Syaiful Sagala (2010:34-35) Bruner 
tidak mengembangkan suatu teori belajar 
yang sistematis, yang penting baginya 
ialah cara-cara bagaimana orang memilih, 
mempertahankan, dan mentransformasi 

informasi secara efektif, Selanjutnya 
Bruner (1960) membedakan proses belajar 
ke dalam tiga fase, yaitu: (1) informasi, 
dalam tiap pelajaran kita peroleh sejumlah 
informasi; (2) transformasi, informasi itu 
harus dianalisis, diubah atau ditranformasi 
ke dalam bentuk yang lebih abstrak, atau 
konseptual; (3) evaluasi, kemudian kita 
nilai hingga manakah pengetahuan yang 
kita peroleh dan transformasi itu dapat 
dimanfaatkan untuk memahami gejala-
gejala lain.  Dari uraian di atas dapat 
ditegaskan, bahwa belajar merupakan 
proses aktif perolehan pengetahuan 
melalui proses pengonstruksian ide-ide 
atau konsep yang ada dengan pengetahuan 
terbaru yang diperoleh. 
 
METODOLOGI PENELITIAN 
3.1 Seting Penelitian  
3.1.1 Objek Penelitian  

Permasalahan yang teridentifikasi 
pada penelitian pendahuluan adalah hasil 
ulangan harian menulis teks berita pelajaran 
Bahasa Indonesia siswa kelas VIII Faidhul 
Allam Bani Hamim Kabupaten Pandeglang. 
kemampuan siswa dalam menulis teks berita  
masih kurang (di bawah KKM).  Hal ini 
ditunjukkan dari rata-rata hasil ulangan harian 
selama 2 (dua) tahun ke belakang, yakni tahun 
pelajaran 2014- 2015 nilai rata-rata 60,15; dan 
tahun pelajaran 2015-2016 nilai rata-rata 
59,28.  Karena itu, “Hasil Ulangan Harian 
Menulis teks berita” pelajaran bahasa 
Indonesia yang dijadikan sebagai obyek 
penelitian. Sedangkan yang menjadi subjek 
tindakan dalam penelitian ini adalah siswa 
kelas VIII Faidhul Allam Bani Hamim 
Kabupaten Pandeglang provinsi Banten, 
dengan jumlah siswa sebanyak 11 orang, 
terdiri dari 7 siswa laki-laki dan 4 siswa 
perempuan, dengan kemampuan yang 
heterogen. 

 
3.1.1. Tempat Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk 
meningkatkan hasil belajar siswa kelas VIII 
MTs Faidhul Allam Bani Hamim Pandeglang 
tentang menulis berita dalam pelajaran Bahasa 
Indonesia, maka penelitian ini dilakukan di 
tempat tugas peneliti yaitu Penelitian ini 
dilaksanakan  di MTs Faidhul Allam Bani 
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Hamim Kabupaten Pandeglang pada kelas 
VIII Semester Ganjil Tahun Pelajaran 
2017/2018. Lokasi Madrasah ini berada di 
Jalan Raya Labuan KM. 7,5 Babakan Santri 
Mengger  Pandeglang Telp.(0253) 5210766. 

 
3.1.2. Waktu Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini 
dilaksanakan pada semester I (satu) tahun 
pelajaran 2017/2018. Adapun 
pengumpulan data dilakukan pada jadwal 
mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 
VIII, karena menulis berita merupakan 
bagian keterampilan membaca  dalam 
pelajaran  Bahasa Indonesia. Dengan 
demikian proses penelitian  ini tidak 
mengganggu proses pembelajaran yang 
lain, akan tetapi penelitian ini diharapkan 
mampu  meningkatkan hasil belajar bahasa 
Indonesia serta kualitas pembelajaran. 
Langkah-langkah yang ditempuh dalam 
perencanaan waktu pelaksanaan penelitian 
tindakan kelas  ini adalah:  
1. Menginventarisasi seluruh kegiatan 

yang akan dilakukan sejak awal.  
2. Memperkirakan waktu yang diperlukan 

untuk menyelesaikan setiap kegiatan.  
3. Membuat tabel yang memuat urutan 

kegiatan dan waktu yang diperlukan.  
Waktu yang digunakan  dalam 

penelitian ini diperkirakan mencapai 4 (empat) 
bulan, hal ini direncanakan agar dalam 
penelitian tersebut tidak mengganggu 
penyampaian materi pembelajaran Bahasa 
Indonesia yang lainnya. Selanjutnya, waktu 
pembelajaran yang terdapat pada semester satu 
sangat sedikit, karena terdapat  libur  sekitar 
Idul Fitri 1438 Hijriah, dan kegiatan ulangan 
tengah semester. Jadi waktu penelitian ini 
dilaksanakan dari  bulan agustus sampai bulan 
September 2017. 
 
HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN 
4.1 Hasil Penelitian  
 Madrasah Tsanawiah  (MTs) 
Faidhul Allam Bani Hamim yang 
beralamat di Jalan Raya Pandeglang KM 
7,5 Babakan Santri Mengger Desa 
Mandalasari Kecamatan Kaduhejo 
Kabupaten Pandeglang, berdiri sejak tahun 

2008 hingga sekarang sudah hampir 9 
tahun ini di bawah naungan pondok 
pesantren lebih tepatnya berkepemilikan 
yayasan yang dipimpin oleh Ustd Adhe 
Achmad Ibrohim, S.Ag. Yang memiliki 
kegigihan dan niat yang tinggi dalam 
memajukan dan mencerdaskan anak 
bangsa sehingga menjadi insan yang 
berkompeten dalam bidang pengetahuan 
umum terlebih utama adalah dalam bidang 
agama. Pada awalnya Madrasah 
Tsanawiah  (MTs) Faidhul Allam Bani 
Hamim Mengger Pandeglang menerima 
siswa- siswi dari luar (tidak pesantren), 
namun melihat banyaknya kasus pergaulan 
anak yang bernilai negatif akhirnya 
ditetapkanlah siswa- siswi wajib tinggal di 
pondok walaupun dampaknya kurang 
peminat untuk bersekolah sambil 
pesantren. Berkat keistiqomahan beliau 
Madrasah Tsanawiah  (MTs) Faidhul 
Allam Bani Hamim Mengger Pandeglang 
masih berdiri sampai saat sekarang ini. 
Dalam hal ini beliau membuat visi misi 
sebagai berikut. 
 
Visi : 
”Unggul hasil belajar memiliki multi 
keterampilan dan berakhlakhul karimah”. 

  
Misi : 
1. Menyelenggarakan pendidikan dan 

pelajaran secara utuh konferenshif  
dengan landasan keikhlasan dan 
dedikasi yang tinggi dalam rangka 
beribadah kepada Allah SWT. 

2. Menciptakan  pendidikan yang integral 
dan universal berlandasan Al_Quran, 
Hadist, Ijma, dan Qiyas. 

3. Mempersiapkan siswa yang cinta ilmu 
dan terus berupaya meningkatkan serta 
mengamalkannya demi perbaikan 
masyarakat 

 Disamping visi dan misi Madrasah 
Tsanawiah (MTs) Faidhul Allam Bani 
Hamim Mengger Pandeglang juga 
memiliki tujuan pendidikan pun mengarah 
kepada pembentukan insan berakhlak 



Jurnal Pendidikan Mutiara Vol. 5 No. 1 Nopember 2019              ISSN : 2460-6650 

79 
 

mulia, berilmu, berwawasan, multi 
terampil, mandiri dan berkarya. 

 
4.1.1. Keadaan Siswa  
 Secara rinci Keadaan Siswa 
Madrasah Tsanawiah (MTs) Faidhul 
Allam Bani Hamim Mengger Pandeglang 
tersebut dijabarkan dalam suatu tabel 
sebagai berikut: 
Tabel 6. Keadaan Siswa MTs Faidhul 
Allam Bani Hamim Mengger Pandeglang 
tahun pelajaran 2017- 2018 

Kelas 
Siswa 

Jumlah Ket. Laki-
laki Perempuan 

VII 10 4 14  

VIII 7 4 11  

IX 7 5 12  

Jumlah 24 13 37  

 
4.1.2. Keadaan Guru  
 Secara rinci Keadaan Guru 
Madrasah Tsanawiah  (MTs) Faidhul 
Allam Bani Hamim  Mengger Pandeglang 
tersebut dijabarkan dalam tabel sebagai 
berikut: 
Tabel 7. Keadaan Guru Madrasah 
Tsanawiah  (MTs) Faidhul Allam Bani 
Hamim  Mengger Pandeglang Tahun 
ajaran 2017- 2018. 

Pendidikan 
tertinggi 

Guru 
tetap 

Guru 
tidak 
tetap 

Jumlah 

S2 - -  

S1 18 
orang 

4 
orang 

22 orang 

D3 - 3 orang 3 orang 

Jumlah 18 
orang 7 orang 25 rang 

 
4.1.3. Sarana dan Prasarana 

Secara rinci Sarana dan Prasarana 
yang ada di Madrasah Tsanawiah  (MTs) 
Faidhul Allam Bani Hamim Mengger 
Pandeglang Tahun ajaran 2017- 2018 saat 
ini dan layak digunakan sebagai mana 
dijabarkan dalam tabel sebagai berikut: 

 
Tabel 8. Sarana dan Prasarana yang ada di 

Madrasah Tsanawiah  (MTs) 
Faidhul Allam Bani Hamim  
Mengger Pandeglang Tahun 
ajaran 2017- 2018 

N
o. Ruang Jum

lah 
(M
2) 

Ba
ik 

Lay
ak 

pak
ai 

Rus
ak 

1 Ruang 
Belajar 

3 18
0 

   

2 Ruang 
Perpusta
kaan 

1 56    

3 Ruang 
Lab. 
Bahasa 

- -    

4 Ruang 
Komput
er 

1 56    

5 Ruang 
/Kantor: 

     

 a. 
Kepala 
Sekolah 

1 24    

b. Guru 1 56    
c. Tata 
Usaha 

1 56    

d. 
BP/BK 

1 21    

e. 
Wakam
ad 

- -    

f.  
Audio 
Visual 

- -    

6 Gudang 1 40    
7 Ruang 

OSIS 
1 12    

8 Ruang 
Pramuka
, PMR 

1 12    

9 Ruang 
Koperasi 

1 12    

1
0 

Kantin 1 12    

1 Musholl 1 30    



Jurnal Pendidikan Mutiara Vol. 5 No. 1 Nopember 2019              ISSN : 2460-6650 

80 
 

1 a 
1
2 

WC/Ka
mar 
Mandi 

2 6    

 
4.2. Sajian data tiap siklus, 

Pengolahan dan Analisis data 
4.2.1. Siklus I 
4.2.1.1. Perencanaan siklus I 
  Langkah pertama yang dilakukan 
dalam penelitian ini adalah tahap 
perencanaan. Dalam penyusunan 
perencanaan ini dilakukan sebagai upaya 
memecahkan masalah yang ditemukan 
pada refleksi awal dan segala sesuatu yang 
perlu dilakukan pada tahap tindakan. 
Masalah yang dialami dalam pembelajaran 
menulis teks berita ini adalah masih 
rendahnya keterampilan siswa dalam 
menulis teks berita karena metode 
pembelajaran yang digunakan kurang 
bervariasi. Upaya mengatasinya adalah 
menerapkan teknik pembelajaran yang 
bervariasi yaitu dengan menggunakan  
Cooperative Round Table. Pada tahap 
pembelajaran ini langkah-langkah 
persiapan proses pembelajaran 
keterampilan menulis teks berita yaitu : (1) 
menyusun rencana pembelajaran yang 
berhubungan dengan keterampilan menulis 
teks berita; (2) membuat dan menyiapkan 
teks berita dan materi yang akan 
digunakan sebagai bahan pembelajaran; 
(3) menyusun instrumen tes dan nontes. 
Instrumen tes berupa soal beserta 
penilaiannya sedangkan instrumen nontes 
berupa lembar observasi, lembar jurnal, 
pedoman wawancara, dan dokumentasi 
foto. Sebelum melakukan langkah-langkah 
tersebut peneliti terlebih dahulu 
membicarakan kegiatan apa saja yang akan 
dilakukan dengan guru yang mengampu 
mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia 
di kelas tersebut.  

 
4.2.1.2. Pelaksanaan Tindakan Siklus 

I 
Tindakan merupakan pelaksanaan 

rencana pembelajaran yang telah 

dipersiapkan. Tindakan yang akan 
dilakukan adalah pembelajaran menulis 
teks berita melalui Cooperative Round 
Table. Pada tahap awal dilaksanakan 
langkah-langkah sebagai berikut : (1) guru 
mengajukan pertanyaan-pertanyaan 
dengan mengaitkan pengetahuan siswa 
tentang berita; (2) guru menjelaskan tujuan 
pembelajaran dan kompetensi dasar 
pembelajaran 

Tahap inti, pembelajaran terdiri 
atas eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. 
Pada tahap eksplorasi langkah-langkah 
pembelajarannya adalah sebagai berikut : 
(1) guru menjelaskan mengenai materi 
berita meliputi unsur- unsur berita dan cara 
penulisan berita; (2) guru memberikan 
contoh berita yang diambil dari koran; dan 
(3) secara bersama-sama siswa 
mengidentifikasi unsur-unsur berita 

Pada tahap elaborasi langkah-
langkah pembelajarannya adalah sebagai 
berikut : (1) guru membagikan teks berita 
yang lain kepada siswa; (2) siswa  untuk 
membaca teks berita; dan (3) siswa 
mengidentifikasi teks berita dengan 
menghasilkan unsur-unsur berita 
(mengandung ADIKSIMBA).  

Pada tahap konfirmasi, langkah-
langkah pembelajarannya adalah sebagai 
berikut : (1) siswa saling menukarkan hasil 
mengidentifikasi teks berita; (2) siswa 
yang lain memberikan tanggapan atas hasil 
pekerjaan temannya; dan (3) guru 
memberikan penguatan kepada siswa yang 
berhasil. Tahap akhir, langkah-langkah 
pembelajarannya adalah sebagai berikut : 
(1)  guru memberikan simpulan; (2) Guru 
bersama-sama dengan siswa mengadakan 
refleksi terhadap proses dan hasil belajar; 
(3) guru memberi tugas kepada siswa 
untuk  mencari contoh berita di koran.  
2) Pertemuan kedua  
Tahap awal dilaksanakan sebagai berikut: 
(1) guru mengajukan pertanyaan- 
pertanyaan dengan mengaitkan tugas siswa 
tentang berita; (2) guru menjelaskan tujuan 
pembelajaran menulis teks berita melalui 
metode Cooperative Round Table.  
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Tahap inti dilakukan dengan tahap 
eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Pada 
tahap eksplorasi langkah-langkah 
pembelajarannya adalah sebagai berikut : 
(1)siswa dibentuk dalam beberapa 
kelompok, masing- masing kelompok 
terdiri dari empat sampai enam siswa 
secara heterogen. Masing- masing siswa 
duduk sesuai dengan kelompoknya dengan 
posisi membentuk lingkaran kecil 
mengelilingi meja; (2) guru memberikan 
tema untuk didiskusikan; (3)siswa 
berdiskusi dalam kelompoknya mengenai 
suatu tema menyamakan persepsi. Masing- 
masing anggota kelompok 
menyumbangkan idenya terkait dengan 
tema tersebut secara bergiliran pada kertas 
yang telah dibagikan; (4)siswa pertama, 
menyumbangkan idenya, dilanjutkan siswa 
kedua,dan seterusnya hingga siswa 
terakhir.  Penyusunan ide- ide tersebut 
dilakukan secara kolaborasi.(5)ide- ide 
yang telah terkumpul digunakan sebagai 
bahan setiap anggota kelompok untuk 
menyusun karangan secara individu. 
Karangan masing- masing anggota 
kelompok yang telah tercipta ditukarkan 
dan didiskusikan dalam kelompok untuk 
dilakukan pengeditan;  
Tahap elaborasi dilaksanakan dengan 
langkah-langkah sebagai berikut : 
(1)masing- masing kelompok kecil diminta 
memilih dan menentukan satu karangan 
unggulan versi kelompoknya untuk 
ditampilkan di depan kelas. Sekar Chandra 
Ratnasari, efektivitas model pembelajaran 
Cooperative Round table  dalam 
meningkatkan keterampilan menulis siswa 
(2) masing- masing perwakilan kelompok 
membacakan karangan yang diunggulkan 
kelompoknya serta menentukan satu 
sampai tiga karangan unggulan versi 
kelompok besar (kelas);(3) dibawah 
bimbingan pengajar, karangan unggulan 
itu dijadikan bahan diskusi kelompok 
besar (kelas)  
Pada tahap konfirmasi langkah-langkah 
pembelajarannya yaitu siswa memberikan 
tanggapan atas hasil presentasi temannya 

dan guru menanyakan apakah siswa sudah 
memahami materi yang disampaikan oleh 
guru. Tahap akhir, langkah-langkah 
pembelajarannya adalah sebagai berikut : 
(1) guru dan siswa guru dan siswa 
menyimpulkan hasil pembelajaran pada 
pertemuan itu; (2) guru dan siswa 
mengadakan refleksi terhadap proses 
pembelajaran dan hasil belajar; dan (3) 
guru memberi tugas kepada siswa untuk 
menulis teks berita berdasarkan peristiwa 
yang terjadi di lingkungan sekitarnya.    

 
4.2.1.3.  Pengamatan Siklus I 

Hal yang dijadikan bahan 
pengamatan oleh peneliti adalah kehadiran 
siswa, situasi kegiatan belajar mengajar, 
aktivitas siswa, dan kemampuan siswa 
dalam diskusi kelompok, serta hasil belajar 
siswa pada pertemuan ke 4 setiap siklus. 
Pada permulaan diperkenalkan model 
pembelajaran Cooperative Round Table 
kepada siswa, ketidakhadiran siswa 
tersebut terdapat beberapa alasan yang 
dilontarkan oleh teman sekelasnya, tapi 
peneliti pun maklum bahwa siswa yang 
kurang aktif terhadap belajar karena sudah 
muncul kebosanan terhadap belajar. 
Kebosanan tersebut muncul akibat dari 
pembelajaran yang monoton pada proses 
belajar mengajar sebelumnya. Untuk lebih 
jelasnya tentang kehadiran siswa tampak 
sebagaimana yang terdapat pada lampiran 
1. 
Begitu juga aktivitas siswa pada 
pertemuan pertama siklus I masih terlihat 
biasa-biasa saja seperti pada pembelajaran 
sebelumnya. Tetapi peneliti tidak putus asa 
dan berusaha memberikan yang terbaik 
kepada siswa, agar siswa merasa puas dan 
semangat dalam belajar melalui 
penggunaan model pembelajaran 
Cooperaative Round Table. Munculnya 
rasa puas terhadap siswa yang hadir saat 
itu, diharapkan dapat memberikan 
informasi kepada siswa yang tidak hadir 
bahwa pembelajaran di kelas telah terjadi 
perubahan yang menarik dan 
menyenangkan.  
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4.2.1.4. Analisis data hasil tindakan 
pada siklus I 

Pada pertemuan siklus I, siswa 
cenderung belum bisa berinteraksi dan 
kerjasama dengan sesama teman 
kelompoknya sehingga hanya beberapa 
orang siswa saja yang melakukan kegiatan 
menulis Teks berita dengan menggunakan 
media pembelajaran. Hal ini berdampak 
terhadap hasil menulis teks berita kurang 
maksimal yang didiskusikan dalam 
kelompoknya masing-masing. Kerjasama 
kelompok masih belum berjalan sesuai 
dengan harapan guru dalam proses 
pembelajaran. Kekurangan tersebut 
ditunjukkan belum mampunya siswa 
dalam penggunaan kalimat yang terdapat 
dalam menulis berita. Kemudian pada saat 
diberikan pertanyaan masih terlihat ragu 
untuk menyampaikan argumennya dari 
hasil diskusi tersebut. Hal ini disebabkan; 
1. Pada pembelajaran sebelumnya guru 

jarang sekali menyampaikan materi 
dengan menggunakan media 
pembelajaran yang sesuai dengan 
materi pembelajaran. 

2. Siswa masih belum terbiasa belajar 
mandiri melalui diskusi kelompok, 
sehingga aktivitas siswa masih 
terbatas pada siswa-siswa tertentu. 

3. Siswa baru mengenal model 
pembelajaran Cooperaative Round 
Table yang diterapkan dalam 
pembelajaran, karena pada 
pembelajaran sebelumnya guru 
menyampaikan materi dengan cara 
konvensional. 

4. Kemampuan berfikir siswa yang 
heterogen belum terakomodir dengan 
suasana belajar yang menyenangkan, 
sehingga penyerapan materi pokok 
oleh siswa masih terlihat jauh antara 
siswa yang satu dengan yang lainnya. 
dari tabel hasil pengamatan proses 

kegiatan pembelajaran guru pada siklus I 
di atas, dipersentasekan dalam tabel 
berikut di bawah ini.  

 

Tabel 10. Skor Perolehan dan Persentase  
Kegiatan Pembelajaran Guru 
pada Siklus I 

N
o Kegiatan 

Skor 
Peroleha

n 

Sko
r 

Idea
l 

% 

1 Apersepsi 14 16 87,5
0 

2 Penjelasan 
materi 

10 12 83,3
3 

3 Penerapan 
metode 
pembelajara
n 
Cooperative 
Round Table 

11 12 91,6
7 

4 Tehnik 
pembagian 
kelompok 

7 8 87,5
0 

5 Pengelolaan 
kegiatan 
diskusi  

14 16 87,5
0 

6 Kemampuan 
melakukan 
evaluasi 

14 16 87.5
0 

7 Memberikan 
penghargaan 
individu dan 
kelompok  

3 4 75.0
0 

8 Menyimpulk
an materi 
pelajaran  

7 8 87,5
0 

9 Mengatur 
waktu 

9 12 75,0
0 

10 Kemampuan 
memberikan 
pertanyaan  

7 8 87,5
0 

                        
Skor rata-rata 

96 112 85,7
1 

 
Guru dalam melaksanakan 

pembelajaran Cooperative Round Table 
termasuk sangat baik, hal ini terlihat dari 
perolehan skor 96 dari total nilai ideal 112 
atau 85,71%. Namun dalam hal ini, masih 
terdapat kekurangan yang harus dilakukan 
oleh guru dalam proses Pembelajaran pada 
siklus berikutnya. 
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 Hasil pengamatan kegiatan siswa 
pada siklus I sebagai mana tampak pada 
tabel di bawah ini.(Lembar Pengamatan 
Terlampir) 

 
Tabel 11. Skor Perolehan dan Persentase 

Aktivitas Belajar Siswa pada 
Siklus I 

       

N
O
. 
 

Aspek yang 
diamati 

 

Pert
emu
an 
ke - 

P
e
r
o
l
e
h
a
n 

S
k
o
r
 
I
d
e
a
l
  

% 

 

1 2    

1 

Kesungguhan 
dan ketekuan 
mengikuti 
penjelasan 
pelajaran/mate
ri 

3 4 4 4 100 

2 

Keaktifan 
mengajukan 
pertanyaan 
yang relevan 

2 3 3 4 75 

3 
Keberanian 
menyatakan 
pendapat 

2 3 3 4 75 

4 

Keaktifan 
menyumbangk
an pikiran dan 
pengalamanny
a 

2 3 3 4 75 

5 
 

Penggunaan 
kesempatan 
mengemukaka
n masalah-
masalah aktual 
pembelajaran 

3 3 
 
3 
 

4 75 

6 

Kemauan/kesi
apan 
menjawab 
pertanyaan 
yang diajukan 
tenaga 
pengajar 

2 3 3 4 75 

7 Keaktifan 2 3 3 4 75 

mengikuti 
setiap KBM 
(termasuk 
keaktifan 
menyumbangk
an pikirannya) 

8 

Keaktifan 
mengikuti 
setiap kegiatan 
diskusi 
(termasuk 
keaktifan 
menyumbangk
an pikirannya) 

2 3 3 4 75 

9 

Keaktifan 
mengikuti 
setiap kegiatan 
diskusi 
kelompok dan 
kelas 
(termasuk 
keaktifan 
menyumbangk
an pikirannya) 

2 3 3 4 75 

1
0 

Keaktifan dan 
kesungguhan 
melakukan 
presentasi 
yang 
ditugaskan 
oleh guru 

2 3 3 4 75 

1
1 

Ketaatan 
mematuhi 
seluruh tata 
tertib belajar di 
dalam kelas 
 

3 3 3 4 75 

1
2 

Kehadiran 
pada setiap 
kegiatan 
belajar di kelas 
(selalu tepat 
waktu) 

3 3 3 4 75 

1
3 

Keterampilan 
berpakaian 
setiap 
mengikuti 
pelajaran di 
dalam kelas 

3 4 4 4 100 

 Jumlah Skor  31 41 41 52 78,85 
        
Keterangan:  
Kriteria penilaian      
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1 = Kurang      
2 = Sedang      
3 = Baik      
4 = Baik Sekali      

Berdasarkan tabel di atas, seluruh 
aspek yang diamati pada pertemuan 
pertama terdapat beberapa aspek yang 
belum maksimal, namun secara umum 
kegiatan siswa dalam mengikuti pelajaran 
Bahasa Indonesia dengan menggunakan 
model pembelajaran Cooperative Round 
Table cukup tinggi. Hal ini terbukti dari 
perolehan hasil pengamatan aktivitas 
belajar siswa pada siklus I mencapai 41 
dari skor ideal 52 atau mencapai skor rata-
rata 78,85%. 
 
5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian 
keterampilan menulis teks berita melalui 
model Cooperative Round Table, dapat 
disimpulkan sebagai berikut ini. 
1. Aktivitas siswa mendapat kemajuan 

yang baik dari setiap siklusnya, hal ini 
dibuktikan dengan data aktivitas belajar 
siswa, antara lain; siswa sangat serius 
dengan penuh kesungguhan dan tekun 
dalam mengikuti materi pelajaran, aktif 
dalam menyumbangkan pikiran, aktif 
mengemukakan pendapat, aktif 
mengikuti kegiatan diskusi kelompok 
dan kelas, aktif melakukan presentasi 
yang ditugaskan guru pada saat proses 
belajar mengajar berlangsung.  

2. Dengan menggunakan kooperatif tipe 
CRT, pembelajaran terlihat lebih 
bervariasi dan menantang siswa untuk 
lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran 
dan fokus dalam belajar.  

3. Pemahaman siswa terhadap materi 
lebih meningkat, karena siswa 
diberikan kesempatan untuk berdiskusi 
atau bekerja sama dan bertanya. 

4. Pembelajaran dengan model 
pembelajaran kooperatif tipe 
CRT(Cooperative Round Table) cukup 
berhasil dalam memotivasi semangat 
dan aktivitas belajar siswa saat proses 
pembelajaran berlangsung. Hal ini 
terbukti dari skor perolehan dan 

persentase aktivitas belajar siswa pada 
setiap siklusnya; pada siklus I skor 
diperoleh 41 dari skor ideal 52 atau 
78,85%, dan pada siklus II skor 
diperoleh 50 dari skor ideal adalah 52 
atau 96,15%, terjadi kenaikan sebesar 
17,31%. 

 
 Keberhasilan pembelajaran yang 
telah dilaksanakan, terbukti dengan 
meningkatnya aktivitas dan hasil belajar 
siswa yang lebih baik di akhir siklus, 
antara lain: 
a. Hasil belajar  sebelumnya, yakni nilai 

ulangan harian pada tahun 2016/2017 
nilai rata-rata kelasnya hanya mencapai 
59,28. Setelah dilakukan metode 
pembelajaran dalam dua siklus melalui 
model pembelajaran kooperatif 
(Cooperative Learning) tipe 
CRT(Cooperative Round Table), nilai 
rata-rata kelasnya mencapai 69 pada 
akhir siklus I, dan meningkat menjadi 
75 pada akhir siklus II.  

b. Penguasaan materi di atas KKM (75%) 
yang ditetapkan oleh Madrasah terjadi 
peningkatan, sebelum perbaikan 
pembelajaran atau  pada akhir siklus I 
tingkat penguasaannya mencapai 
77,78% atau sejumlah 10 orang siswa 
dari 11 orang siswa, sedangkan 
penguasaan materi di atas KKM yang 
diperoleh siswa setelah dilakukan 
perbaikan di akhir siklus 2 mencapai 
94,44%. 

c. Kegiatan guru dalam proses 
pembelajaran terdapat perbaikan, hal 
ini terlihat dari skor rata-rata yang 
diperoleh Guru  pada siklus 1 adalah   
63,6% sedangkan pada siklus kedua 
menjadi 90,9%, ada kenaikan yang 
signifikan dari nilai baik menjadi 
sangat baik. Kenaikan diperoleh dari 
beberapa kegiatan yaitu asalnya 75%, 
kemudian pada  kegiatan  
pembelajaran dengan model kooperatif 
tipe CRT  menjadi 100%. Sedangkan 
pada kegiatan memberikan 
penghargaan kepada siswa terdapat 
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kenaikan yaitu dari 75% menjadi 
100%, pada kegiatan apersepsi terdapat 
kenaikan sedikit yaitu dari 87,50% 
menjadi 93,75, karena guru masih 
dianggap kurang dalam memberikan 
pertanyaan sebagai motivasi, begitu 
juga pada kegiatan mengatur waktu 
terdapat kenaikan sedikit yaitu dari 
75% menjadi 91,67%, karena guru 
masih dianggap kurang tepat mengatur 
waktu pelaksanaan sesuai RPP. 
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ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motivasi dan hasil belajar siswa kelas X 

IPS MA Daar El Mu’minin Kaduengang Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang dalam 
menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik hikayat melalui model pembelajaran kooperatif 
tipe NHT (Numbered Heads Together). 

Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Adapun 
desain penelitian ini  terdiri atas  2 (dua) siklus yang masing-masing siklusnya memiliki 4 
(empat) komponen; perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Dengan 
memanfaatkan instrumen penelitian, antara lain: lembar pengamatan (observasi), 
dokumentasi, dan soal tes, untuk memperoleh data hasil penelitian. 

Berdasarkan data hasil penelitian yang dilakukan dapat dikemukakan beberapa 
kesimpulan sebagai berikut.  

Pertama, motivasi belajar siswa dalam menganalisis unsur intrinsik dan ektrinsik 
hikayat dapat ditingkatkan melalui model pembelajaran kooperatif tipe NHT. Hal ini terbukti 
dari skor persentase pengamatan motivasi belajar siswa pada setiap siklusnya; pada siklus I 
skor rata-rata diperoleh 78.21%, dan pada siklus II skor rata-rata diperoleh 83.75%, terjadi 
kenaikan sebesar 5.54%. 

Kedua, Hasil belajar siswa  setelah dilakukan metode pembelajaran dalam dua siklus 
melalui model pembelajaran kooperatif  tipe NHT, nilai rata-rata kelasnya mencapai 77.38 
pada akhir siklus I, dan meningkat menjadi 80.95 pada akhir siklus II. 

Ketiga, Penguasaan materi di atas KKM (75) yang ditetapkan oleh Madrasah terjadi 
peningkatan, pada akhir siklus I, tingkat penguasaannya mencapai 66.66% atau sejumlah 14 
orang siswa dari 21 orang siswa, dan  setelah dilakukan perbaikan di akhir siklus 2 mencapai 
90.47% atau 19 orang siswa dari 21 orang siswa. 

Keempat, guru hendaknya dapat lebih memotivasi siswa untuk mengembangkan 
model pembelajaran kooperatif dalam kehidupan bermasyarakat siswa. Model pembelajaran 
kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together) perlu terus dikembangkan dan diterapkan 
pada pokok bahasan yang lain dan perlu adanya penelitian lebih lanjut sebagai 
pengembangan dari penelitian ini. 
 
Kata Kunci : Motivasi, Hasil Belajar, Cooverative Learning, Numbered Heads 

  Together. 
 



Jurnal Pendidikan Mutiara Vol. 5 No. 1 Nopember 2019              ISSN : 2460-6650 

87 
 

1.1 Latar Belakang 
 Pendidikan merupakan perwujudan 
dari salah satu tujuan pembangunan 
nasional Indonesia, yaitu ingin 
mencerdaskan kehidupan bangsa. Saat ini 
bidang pendidikan merupakan salah satu 
bidang pambangunan yang dapat perhatian 
serius dari pemerintah. Dengan memahami 
tujuan pendidikan maka tercermin bahwa 
pendidikan merupakan faktor yang sangat 
strategis sebagai dasar pembangunan 
bangsa. Sejalan dengan itu apabila 
dihubungkan dengan ekstensi dan hakikat 
hidup manusia, kegiatan pendidikan 
diarahkan pada manusia sebagai mahluk 
individu, sosial, dan religius. 

Sekarang ini masalah pendidikan 
menghadapi berbagai masalah salah 
satunya adalah rendahnya nilai rata-rata 
ujian nasional (UN) yang dicapai siswa 
khususnya pada mata pelajaran Bahasa 
Indonesia. Rendahnya mutu pendidikan di 
Indonesia, banyak opini yang muncul baik 
datangya dari pejabat, pakar  dan praktisi 
pendidikan ataupun masyarakat antara 
lain, kurangnya kualitas tenaga pengajar, 
gaji guru yang rendah, muatan kurikulum 
terlalu padat dan pola pembelajaran yang 
kurang menarik. 

Kurang optimalnya pelaksanaan 
sistem pendidikan (yang sebenarnya sudah 
cukup baik) di Indonesia yang disebabkan 
kurangnya motivasi siswa dalam belajar. 
Sebenarnya kurikulum Indonesia tidak 
kalah dari kurikulum di negara maju tetapi 
pelaksanaannya yang masih jauh dari 
optimal. Sistem pendidikan yang sering 
berganti-ganti, bukanlah masalah utama, 
yang menjadi masalah utama adalah 
pelaksanaan di lapangan, kurang optimal 
karena model pengajaran yang digunakan 
tidak tepat, sehingga siswa menjadi bosan 
dan malas untuk belajar. Seperti yang telah 
kita lihat model dalam peroses 
pembelajaran yang dilakukan oleh guru 
terkesan itu-itu saja. Dalam hal ini fakta, 
konsep, dan prinsip pembelajaran lebih 
banyak dicurahkan melalui ceramah, tanya 
jawab, atau diskusi tanpa ditindak lanjut 

dengan kegiatan praktek. Kombinasi 
pembelajaran yang tidak berpariasi seperti 
yang sering diterapkan oleh guru adalah, 
mengajar dengan ceramah dan 
dikombinasikan dengan media dan siswa 
tidak terlibat aktif dalam pembelajaran. 

Berdasarkan pemantauan peneliti 
di Madrasah Aliyah Daar El Muminin 
Kaduengang, sebagian besar siswa 
mengalami kesulitan dalam belajar. 
Kondisi seperti ini menyebabkan siswa 
mayoritas diam (pasif), kurang aktif dalam 
bertanya maupun dalam menjawab 
pertanyaan dalam proses belajar mengajar 
bahkan beberapa siswa sering 
meninggalkan ruangan kelas pada saat 
proses pembelajaran berlangsung, dengan 
alasan yang bermacam-macam, di 
antaranya, karena tidak suka dengan cara 
guru mengajar, merasa bosan dengan 
model mengajar guru dan sebagainya. 
Dalam hal ini sangat diperlukan langkah-
langkah penyelesaian yang tepat untuk 
mengatasi beberapa masalah tersebut. 
Salah satu cara untuk mengatasi 
permasalahan tersebut adalah perlu 
diadakannya pembenahan baik bagi tenaga 
pengajar maupun siswa sehingga siswa 
dapat terlibat secara aktif. Keterlibatan 
secara aktif tersebut mencakup keterlibatan 
fisik maupun intelektual emosional. Tetapi 
dalam kenyataanya selama ini guru masih 
belum maksimal dalam melakukan 
pengelolaan pembelajaran dengan baik, hal 
ini dapat dilihat dari banyaknya guru yang  
mengajar hanya dengan menyampaikan 
materi kepada siswa saja, sehingga proses 
belajar mengajar hanya didominasi oleh 
guru dan siswa bertindak pasif dalam 
belajar. Kesulitan yang dialami siswa tidak 
lain kurangnya konsep dan guru belum 
sempurna dalam menerapkan pengelolaan 
kegiatan pembelajaran. 

Akibatnya, proses belajar mengajar 
dirasakan oleh siswa membosankan, 
bahkan siswa memperlihatkan sikap 
kurang bersemangat, dan kurang siap 
dalam mengikuti proses pembelajaran 
bahasa Indonesia, khususnya pada materi 
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hikayat. Hal tersebut menunjukkan bahwa 
kemampuan siswa belum mencapai KKM 
yang ditetapkan madrasah.  Hal ini terbukti 
dari  hasil ulangan siswa yang hanya 
mencapai rata-rata 60,9. Hal ini terjadi 
karena dalam proses pembelajaran selalu 
menggunakan model ceramah dan 
penugasan yang monoton.  

Untuk itu diperlukan suatu 
pengelolaan pembelajaran melalui 
penerapan dengan model yang sesuai yang 
dapat mengaktifkan siswa dalam belajar. 
Guru harus bisa memilih model yang tepat 
dan sesuai dengan materi pembelajaran 
untuk diterapkan di kelas. Seperti model 
pembelajaran yang akan diterapkan oleh 
peneliti dalam penelitiannya yaitu model 
kooperatif tipe (NHT) Numbered Heads 
Together, Numbered Heads Together 
adalah suatu model belajar di mana setiap 
siswa diberi nomor kemudian dibuat suatu 
kelompok kemudian secara acak guru 
memanggil nomor dari siswa. Dengan 
demikian siswa diharapkan lebih aktif dan 
mempunyai motivasi dalam belajar. 

Hal ini juga harus didukung dengan 
konsistensi peneliti dalam menerapkan 
model yang ia pilih dan sesuai dengan RPP 
yang disusun. Berdasarkan uraian di atas, 
maka peneliti tertarik untuk melakukan 
penelitian yang berjudul “Peningkatan 
Motivasi dan Hasil Belajar Analisis 
Hikayat Melalui Model Pembelajaran 
Kooperatif Tipe NHT pada Kelas X MA 
Daar El-Mu’minin Kaduengang”  
 
KAJIAN TEORITIS 
2.1 Landasan Teori 
1. Pengertian Motivasi  

Motivasi berasal dari kata “motif” 
yang diartikan sebagai kekuatan yang 
terdapat dalam diri individu, yang 
menyebabkan diri individu tersebut 
bertindak atau berbuat. Motif tidak bisa 
diamati secara langsung, tetapi dapat 
diinterpretasikan dalam tingkah lakunya, 
berupa rangsangan, dorongan, atau 
pembangkit tenaga munculnya suatu 

tingkah laku tertentu (Isbandi dalam 
Hamzah, 2006:3). 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa 
motivasi belajar adalah keseluruhan daya 
penggerak didalam diri siswa yang 
menimbulkan kegiatan belajar menjamin 
kelangsungan dan memberikan arah pada 
kegiatan belajar sehingga tujuan yang 
dikehendaki dapat tercapai. Dalam 
motivasi belajar dorongan merupakan 
kekuatan mental untuk melakukan 
kegiatan dalam rangka pemenuhan harapan 
dan dorongan dalam hal ini adalah 
pencapaian tujuan.  
2. Sifat Motivasi 

Dalam menumbuhkan motivasi belajar 
tidak hanya timbul dari dalam diri siswa 
tetapi juga berasal dari luar siswa.Yaitu 
motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik 
(Dimyati dan Mudjiono, 2002:90). 
a. Motivasi Intrinsik 
   Adalah motivasi yang timbul dari 

dalam diri pribadi individu itu sendiri 
tanpa adanya pengaruh dari luar 
individu. Contoh: seorang siswa 
mempelajari sebuah buku pelajaran 
karena ia termotivasi untuk mengetahi 
isi atau bahan berupa pengetahuan 
yang ia dapatkan. 

b.  Motivasi Ekstrinsik 
   Adalah dorongan terhadap perilaku 

seseorang yang ada diluar perbuatan 
yang dilakukannya. Ia mendapat 
pengaruh atau rangsangan dari luar, 
contoh: Ia belajar karena terdorong 
oleh orang lain, karena takut 
mendapatkan hukuman. 

   Motivasi intrinsik dan motivasi 
ekstrinsik sangat penting bagi siswa 
dalam proses belajar, dengan 
timbulnya motivasi intrinsik dapat 
menimbulkan semangat belajar yang 
tinggi. Motivasi ekstirnsik dapat 
berubah menjadi intrinsik tanpa 
disuruh orang lain.Ia termotivasi 
belajar dan belajar sungguh-sungguh 
tanpa disuruh oleh orang lain (Monks, 
dalam Dimyati, 2002:91).  
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a. Upaya  Meningkatkan Motivasi Belajar 
Siswa 
Menurut Djamarah (2002:125) ada 

beberapa bentuk dan cara untuk 
menumbuhkan motivasi dalam kegiatan 
belajar di sekolah, antara lain : 
b. Memberi angka 

Angka dimaksud adalah simbol atau 
nilai dari hasil akivitas belajar anak didik. 
Angka merupakan alat motivasi yang 
cukup memberikan rangsangan kepada 
anak didik untuk mempertahankan atau 
bahkan lebih meningkatkan prestasi belajar 
di masa mendatang. 
a. Hadiah 

Hadiah dapat membuat siswa 
termotivasi untuk memperoleh nilai yang 
baik. Hadiah tersebut dapat digunakan 
orang tua atau guru untuk memacu belajar 
siswa. 
c. Kompetisi 

Kompetisi adalah persaingan. 
Persaingan dapat meningkatkan prestasi 
belajar siswa. Dengan saingan atau 
kompetisi dapat digunakan sebagai alat 
untuk mendorong siswa belajar. 
d. Ego-involvement 

Menumbuhkan kesadaran siswa agar 
merasakan pentingnya tugas dan 
menerimanya sebagai tantangan sehingga 
bekerja keras dengan mempertaruhkan 
harga diri adalah sebagai salah satu bentuk 
motivasi yang cukup penting. Siswa akan 
belajar dengan keras bisa jadi karena harga 
dirinya. 
e. Memberi ulangan 

Ulangan bisa dijadikan sebagai alat 
motivasi. Siswa akan menjadi giat belajar 
jika mengetahui akan ada ulangan. Siswa 
biasanya mempersiapkan diri dengan 
belajar jauh-jauh hari untuk menghadapi 
ulangan.Oleh karena itu, memberi ulangan 
merupakan strategi yang cukup baik untuk 
memotivasi siswa agar lebih giat 
belajar  juga merupakan sarana motivasi. 
f. Mengetahui hasil 
Dengan mengetahui hasil belajarnya, akan 
mendorong siswa untuk giat belajar. 
Dengan mengetahui hasil belajar yang 

meningkat, siswa termotivasi untuk belajar 
dengan harapan hasilnya akan terus 
meningkat. 
g. Pujian  

Pujian adalah bentuk reinforcement 
positif sekaligus motivasi yang baik. 
Guru bisa memanfaatkan pujian untuk 
memuji keberhasilan siswa dalam 
mengerjakan pekerjaan 
sekolah  Dengan pujian yang tepat 
akan memupuk suasana 
menyenangkan, mempertinggi gairah 
belajar. 

h. Hukuman 
Hukuman merupakan reinforcement 
negatif, tetapi jika dilakukan dengan 
tepat dan bijak akan merupakan alat 
motivasi yang baik dan efektif. 

j.  Hasrat untuk Belajar 
Hasrat untuk belajar berati ada unsur 
kesengajaan, ada maksud untuk belajar. 
Hasrat untuk belajar merupakan potensi 
yang ada dalam diri siswa. Motivasi 
ekstrinsik sangat diperlukan agar hasrat 
untuk belajar itu menjelma menjadi 
perilaku belajar. 
k.  Minat 
Minat  besar pengaruhnya terhadap 
aktivitas belajar. Siswa yang berminat 
terhadap suatu mata pelajaran akan 
mempelajarinya dengan sungguh-
sungguh, karena ada daya tarik 
baginya.Proses belajar akan berjalan 
lancar jika disertai dengan minat. Minat 
dapat dibangkitkan dengan 
membandingkan adanya kebutuhan, 
menghubungkan dengan persoalan 
penggalaman yang lampau, memberi 
kesempatan untuk mendapatkan hasil 
yang baik, menggunakan berbagai macam 
metode menggajar. 
l.  Tujuan yang diakui 
Rumusan tujuan yang diakui dan diterima 
oleh siswa merupakan alat motivasi yang 
cukup penting. Dengan memahami tujuan 
yang hendak dicapai, akan timbul gairah 
ntuk belajar. 
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Dari berbagai uraian di atas, dapat 
disimpulkan bahwa indikator-indikator 
dari motivasi dalam penelitian ini adalah :  

1. Adanya minat untuk belajar 
akuntansi 

2. Tekun dalam menghadapi tugas 
3. Senang memecahkan soal-soal  
4. Ulet dalam mengatasi kesulitan 

belajar 
 
METODOLOGI PENELITIAN 
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di kelas X 
Madrasah Aliyah Daar El Mu’minin 
Kaduengang, Kecamatan Cadasari, 
Kabupaten Pandeglang, penelitian  
difokuskan pada mata pelajaran Bahasa 
Indonesia materi menganalisis unsur 
intrinsik dan ektrinsik hikayat.  
 Penelitian tindakan kelas 
dilaksanakan pada semester 1 (ganjil), 
waktu penelitian ini dilangsungkan dari 
mulai observasi sampai dengan mencapai 
hasil belajar, dan dilaksanakan sebanyak 
dua siklus, yang tiap-tiap siklusnya akan 
dilakukan empat kali pertemuan. Siklus I 
pertemuan ke-1 (perencanaan); tanggal 25 
September 2017; pertemuan ke-2 
(pelaksanaan) tanggal 28 September 2017;  
pertemuan ke-3 (pengamatan) tanggal 2 
Oktober 2017 dan pertemuan ke-4 
(refleksi) tanggal 5 Oktober 2017. 
Selanjutnya siklus II pertemuan ke-1  
(perencanaan) tanggal 16 Oktober 2017 
pertemuan ke-2 (pelaksanaan) tanggal  19 
Oktober 2017, pertemuan  ke-3 
(pengamatan) tanggal 23 Oktober 2017 
dan pertemuan ke-4 (refleksi) tanggal 26 
Oktober 2017. 
 
3.2 Metode Penelitian 
 Pada penelitian kali ini peneliti 
menggunakan jenis PTK (Penelitian 
Tindakan Kelas), yang mana pendekatan 
yang digunakan oleh peneliti dalam PTK 
adalah pendekatan penelitian kuantitatif 
dan kualitatif. Teknik pengumpulan data 
dalam penelitian ini adalah: 
a. Sumber data  : siswa. 

b. Jenis data  : jenis data yang 
diperoleh adalah data kuantitatif. Data 
kuantitatif diperoleh dari tes hasil 
belajar/prestasi belajar, dan diperoleh 
dari lembar observasi/pengamatan. 

c. Teknik pengambilan data:  
Untuk memperoleh informasi peneliti  
menggunakan  dua teknik pengambilan 
data sebagai berikut: 
1. Tes tertulis 
2. Observasi/pengamatan; 

a. Proses Pembelajaran, yang 
meluputi: 
 Cara merespon pelajaran 
 Penguasaan materi 
 Model pembelajaran yang 

digunakan 
b. Pengelolaan Kelas 

 Interaksi guru dengan siswa 
 Interaksi siswa dengan siswa 
 Interaksi siswa dengan 

model pembelajaran 
 
 

c. Kreativitas siswa   
 membaca naskah 
 menjawab pertanyaan 
 setting kelas 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 
adalah penelitian yang dilakukan oleh guru 
di kelasnya sendiri melalui refleksi dengan 
tujuan untuk memperbaiki kinerjanya 
sehingga hasil belajar siswa meningkat 
(Wardhani, 2013: 11-15 ).  
 Penelitian tindakan kelas (PTK) 
sudah dikenal lama dalam dunia 
pendidikan, penelitian tindakan kelas 
(PTK) merupakan bagian dari penelitian 
tindakan (action research) yang dilakukan 
oleh guru atau dosen dikelas 
(sekolah/perguruan tinggi) tempat untuk 
mengajar yang bertujuan memperbaiki dan 
meningkatkan kualitas proses 
pembelajaran dikelas. 
 Menurut Suharsimi Arikunto  
(2008:20) Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK) merupakan suatu pencermatan 
terhadap kegiatan pembelajaran berupa 
sebuah tindakan, yang sengaja 
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dimunculkan dan terjadi dalam sebuah 
kelas secara bersamaan. 
 Dari beberapa pendapat di atas 
dapat diringkas, bahwa Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK) adalah suatu 
kegiatan penelitian ilmiah yang dilakukan 
oleh guru atau dosen (tenaga pendidik), 
kolaborasi, (tim peneliti) yang sekaligus 
sebagai peneliti, sejak disusunnya suatu 
perencanaan sampai penilaian terhadap 
tindakan nyata di dalam kelas yang berupa 
kegiatan belajar-mengajar untuk 
memperbaiki dan meningkatkan kondisi 
pembelajaran yang dilakukan. Sementara 
itu dilaksanakannya untuk memperbaiki 
dan meningkatkan kualitas pendidikan atau 
pengajaran yang diselenggarakan oleh 
guru dan dosen/pengajar atau peneliti itu 
sendiri. 
 Model PTK yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah model Kemmis dan 
Mc.Taggart, yang dilakukan dalam dua 
siklus dan setiap siklusnya terdiri dari 
perencanaan (plan) tindakan (action) 
observasi (observasi), refleksi (reflection).   
 
3.3 Prosedur Penelitian 
 Prosedur Penelitian Tindakan 
Kelas (PTK) dimulai dengan siklus 
pertama yang terdiri dari empat kegiatan 
yaitu, perencanaan (planing) pelaksanaan 
(acting), pengamatan (observing), dan 
refleksi (reflecting). Apabila penelitian 
sudah mengetahui letak keberhasilan dan 
hambatan dari tindakan yang dilaksanakan 
pada siklus pertama, maka guru/peneliti 
menentukan rancangan tindakan berikut 
pada siklus ke dua. 
 
HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN 
4.1 Hasil Penelitian  

Pada penelitian bab ini diuraikan 
berbagai aktivitas peneliti sesuai dengan 
tahapan dan perencanaan, baik prasiklus, 
siklus I, sampai dengan siklus II, termasuk 
pengolahan hasil penelitian serta 
pembahasan dari seluruh kegiatan 
penelitian yang sudah dilaksanakan di 

kelas X Madrasah Aliyah Daar El 
Mu’minin Kaduengang Kecamatan 
Cadasari Kabupaten Pandeglang, 
penelitian ini bertujuan untuk 
meningkatakan motivasi dan hasil belajar 
siswa pada mata pelajaran Bahasa 
Indonesia pada materi menganalisis unsur 
intrinsik dan ektrinsik hikayat dengan 
model kooperaif tipe NHT (Numbered 
Heads Together).  

Dari hasil pengamatan dan observasi 
yang telah dilakukan kepada para siswa 
dapat dikatakan bahwa masih banyak 
siswa yang kurang berminat pada mata 
pelajaran Bahasa Indonesia, khususnya 
materi menganalisis unsur intrinsik dan 
ektrinsik hikayat. Untuk itu, peneliti 
berupaya mengatasi permasalahan tersebut 
dengan cara menggunakan model 
pembelajaran kooperatif tipe NHT 
(Numbered Heads Together) untuk 
meningkatkan motivasi dan hasil belajar 
siswa kelas X IPS MA Daar El Mu’minin 
Kaduengang. 
B. Deskripsi Hasil Penelitian  
1. Prasiklus 

Prasiklus dilaksanakan pada tanggal 18 
September 2017. Dari hasil pengamatan 
awal serta diskusi dengan guru mata 
pelajaran B.Indonesia di MA Daar El 
Mu’minin Kaduengang ditemukan bahwa 
tingkat kompetensi siswa dalam mata 
pelajaran Bahasa Indonesia masih rendah, 
begitupun motivasi serta hasil belajar para 
siswa terhadap proses  pembelajaran mata 
pelajaran tersebut yang berlangsung di 
dalam kelas masih terbilang rendah. Hal 
ini terbukti dari hasil tes pratindakan yang 
bertujuan untuk mengukur tingkat 
kompetensi menganalisis unsur intrinsik 
dan ektrinsik hikayat pada materi tersebut. 

Sementara itu, pertanda rendahnya 
motivasi siswa terhadap materi tersebut 
jelas tampak dari perilaku siswa di dalam 
kelas yang sering mengantuk (menguap) 
dan minta izin ke kamar kecil. Sedangkan 
tingkat partisifasi siswa yang rendah dapat 
dilihat dari jarangnya siswa yang 
berinisitif untuk bertanya atau menjawab 
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sekalipun guru memberi waktu untuk 
melakukan hal tersebut.  

Berikut ini adalah tabel yang 
memperlihatkan hasil kemampuan awal 
siswa (prasiklus) di kelas X MA Daar El 
Mu’minin Kecamatan Cadasari Kabupaten 
Pandelang.  

Tabel 4.1 
Rekapitulasi Nilai Pra Siklus 

No. Nilai Frekuensi Persentase 
1 40 2 9.52 

2 50 4 19.04 
3 60 7 33.33 
4 70 4 19.04 
5 75 4 19.04 
Jumlah 21  
Nilai rata-
rata 

60,9  

Presentase 
ketuntasan 

 19.04 

Presentase 
ketidak 
tuntasan 

 80.96 

 
Keterangan: 
a. Dari 21 siswa yang mencapai nilai 40  

sebanyak 2 orang dengan presentase 
mencapai  9.52% 

b. Dari 21  siswa yang mencapai nilai 50 
sebanyak 4 orang dengan presentase 
mencapai  19.04% 

c. Dari 21 siswa yang mencapai nilai 60 
sebanyak 7 orang dengan presentase 
mencapai 33.33% 

d. Dari 21  siswa yang mencapai nilai 70 
sebanyak 4 orang dengan presentase 
mencapai  19.04% 

e. Dari 21  siswa yang mencapai nilai 75 
sebanyak 4 orang dengan presentase 
mencapai  19.04% 

Dari data di atas dapat dilihat bahwa 
nilai tes hasil kemampuan siswa pada 
prasiklus tentang menganalisis unsur 
intrinsik dan ektrinsik hikayat yang sudah 
dikatakan tuntas belajar baru sebanyak 4 
siswa dengan presentase ketuntasan 19.04 
% sedangkan siswa yang belum tuntas 
sebanyak 17 orang dengan presentase 

ketidaktuntasan 80.95 %. Dengan hasil 
seperti ini, peneliti menganggap perlu 
melakukan perbaikan-perbaikan pada 
kegiatan selanjutnya.   
2. Siklus I 
a. Perencanaan 

Berdasarkan kondisi awal siswa 
sebagaimana dipaparkan pada bagian 
pengamatan pendahuluan serta 
karakteristik permasalah yang terjadi,  
peneliti dibantu guru mata pelajaran 
B.Indonesia di MA Daar El Mu’minin 
Kaduengang, selanjutnya menyusun 
rencana kegiatan  pembelajaran dan 
penelitian sebagai berikut. 
1) Menyusun desain pembelajaran: 

menentukan tujuan, model 
pembelajaran kooperatif tipe NHT 
(Numbered Heads Together) , metode, 
sumber belajar, dan teknik penilaian 
yang sesuai dengan tujuan 
pembelajaran.  

2) Menyusun langkah-langkah 
pembelajaran.  
3) Menyusun ulang instrumen penilaian 

sebagaimana telah dipergunakan pada 
pelaksanaan tes pratindakan. Hal ini 
dilakukan untuk menghindari pola 
hapalan  jawaban pada siswa.  

4) Mempersiapkan berbagai instrumen 
pemerolehan data lainnya yang mampu 
merekam kejadian-kejadian atau 
peristiwa pada saat pembelajaran 
berlangsung. Instrumen yang dimaksud 
adalah : format observasi, angket, dan 
kamera.  

b. Pelaksanaan 
Pelaksanaan proses pembelajaran  

untuk setiap siklus di kelas Kelas X IPS 
Semester Ganjil MA Daar El Mu’minin 
Kabupaten Pandeglang, dengan jumlah 
siswa sebanyak 21 orang. Peneliti 
bertindak sebagai guru, dibantu oleh guru 
mata pelajaran B.indonesia yang berperan 
sebagai pengamat yang dimintai berbagai 
masukan untuk memperbaiki kekurangan-
kekurangan yang terjadi selama penelitian 
berjalan.  Selanjutnya,  proses 
pembelajaran dilangsungkan dengan 



Jurnal Pendidikan Mutiara Vol. 5 No. 1 Nopember 2019              ISSN : 2460-6650 

93 
 

mengacu pada rencana pelaksanaan 
pembelajaran (RPP)  yang telah 
dipersiapkan sebelumnya.  

Pada tahap pelaksanaan ini guru  
mulai menggunakan model kooperatif tipe 
NHT (Numbered Heads Together) untuk 
meningkatkan kemampuan menganalisis 
unsur intrinsik dan ektrinsik hikayat pada 
siswa. Para siswa mengikuti dengan penuh 
perhatian,. Guru (peneliti) selanjutnya 
membagi kelompok, satu kelompok terdiri 
dari 5-6 siswa dan memberikan tugas pada 
tiap kelompok dengan memberikan nomor 
pada tiap kepala siswa dan tugas berputar 
mengikuti arah jarum jam. Selanjutnya, 
antar kelompok bertanya jawab terkait 
materi yang telah dijelaskan. Pada tahap 
ini guru (peneliti) mendorong para siswa 
untuk aktif bertanya maupun menjawab 
hal-hal terkait materi tersebut. 
c. Observasi  
1) Motivasi Pembelajaran Siswa 

Berdasarkan hasil pelakasanaan siklus 
I observasi belajar siswa pada siklus I 
dapat dilihat sebagai berikut: 

Table 4.2 
Hasil Observasi Motivasi Belajar Siswa 

SIKLUS I 
No. Butir Pengamatan % 

Persentasi 

1 Siswa tekun dalam 
mengerjakan tugas dari 
guru. 

80 % 

2 Siswa ulet dalam 
mengerjakan soal yang 
sulit. 

75 % 

3 Siswa menunjukkan 
minatnya selama proses 
pembelajaran. 

80 % 

4 Siswa lebih senang 
untuk mengerjakan soal 
secara mandiri. 

70 % 

5 Siswa tertarik dengan 
kegiatan pembelajaran 
yang diadakan guru. 

85 % 

6 Siswa dapat 
mempertahankan 
pendapatnya selama 

80 % 

berdiskusi. 
7 Siswa tidak mudah 

untuk melepaskan hal 
yang diyakininya. 

80 % 

8 Siswa senang mencari 
dan memecahkan 
masalah soal-soal. 

75 % 

Rata-rata persentasi 78.12 % 
 
Nilai rata-rata = ������	�������	�����������	�������	�����  = ���� = 78.12	% 
 

Data pada hasil observasi di atas 
sudah cukup, dari kegiatan menganalisis 
unsur intrinsik dan ektrinsik, siswa ulet 
dalam mengerjakan soal yang sulit masih 
kurang, pengamatan dalam siklus I 
selanjutnya deskripsi penilain observasi 
untuk siswa, berdasarkan pedoman ini ada 
8 aspek yang diamati yaitu: 
a. Siswa tekun dalam mengerjakan tugas 

dari guru 
Pada aspek ini peneliti mengamati 

siswa cukup antusias dalam mengerjakan 
tugas dari guru, rata-rata diperoleh skor 
80% (cukup) artinya dalam aspek ini 
keterlibatan siswa sudah baik, meskipun 
untuk mencapai skor maksimal masih 
sangat perlu ditingkatkan lagi. 
b. Siswa ulet dalam mengerjakan soal 

yang sulit 
Siswa tidak ulet dalam mengerjakan 

soal yang sulit, keterlibatan siswa rata-rata 
mendapatkan skor 75% (kurang). Artinya 
dalam aspek ini keterlibatan siswa masih 
sangat perlu ditingkatkan. 
c. Siswa menunjukkan minatnya selama 

proses pembelajaran 
Pada aspek ini guru memberikan 

pertanyaan siswa yang menjawab. Hanya 
sebagian dari siswa yang berani menjawab 
pertanyaan-pertanyaan yang diberikan 
guru kepada mereka. Dan rata-rata 
diperoleh skor 80% (cukup) artinya perlu 
ditingkatkan lagi. 
d. Siswa lebih senang untuk mengerjakan 

soal secara mandiri 
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Sebagian siswa lebih senang 
mengerjakan soal secara mandiri. Dengan 
alasan tidak saling mengandalkan antar 
teman . Pada aspek ini rata-rata skor yang 
diperoleh sebesar 70% (baik) artinya sudah 
baik meskipun perlu ditingkatkan. 
e. Siswa tertarik dengan kegiatan 

pembelajaran yang diadakan guru. 
Siswa bertanya jawab antar 

kelompok, dan masing-masing di antara 
mereka diberikan nomor pada tiap kepala, 
skor rata-rata yang diperoleh 85% (baik) 
artinya perlu ditingkatkan lagi.   
f. Siswa dapat mempertahankan 

pendapatnya selama berdiskusi 
Siswa mengerjakan  soal-soal yang 

diberikan guru dengan baik dan tertib. 
Pada aspek ini peneliti mengetahui sejauh 
manakah siswa paham pada materi yang 
telah diajarkan oleh peneliti. Rata-rata 
diperoleh skor 80% (baik) artinya dalam 
aspek ini sudah baik hanya perlu 
ditingkatkan lagi. 
g. Siswa tidak mudah untuk melepaskan 

hal yang diyakininya 
Pada aspek ini siswa mulai memiliki 

komitmen masing-masing. Hal ini 
dilakukan oleh para siswa dengan baik. 
Pada aspek ini diperoleh skor 80% (baik), 
artinya dalam aspek ini sudah baik hanya 
perlu ditingkatkan lagi. 
h. Siswa senang mencari dan 

memecahkan masalah soal-soal 
Pada aspek ini siswa belum tertantang 

untuk mencari dan memecahkan masalah 
soal-soal. Rata-rata diperoleh skor 75% 
(cukup) artinya dalam aspek ini 
keterlibatan siswa sudah baik, meskipun 
untuk mencapai skor maksimal masih 
sangat perlu ditingkatkan lagi. 

Dari tabel 4.2 motivasi pembelajaran 
untuk siswa diperoleh nilai rata-rata  
terlihat dari proses menjawab soal-soal dan 
keaktifan siswa masih berada dalam 
kisaran cukup. Ini artinya proses 
pembelajaran masih perlu dikuatkan. 

 
2) Hasil Belajar Siswa 

Berdasarkan hasil tes yang dilakukan 
setelah proses pembelajaran berlangsung 
dapat dikatakan bahwa terdapat 
peningkatan hasil belajar siswa pada 
materi menganalisis unsur intrinsik dan 
ektinsik hikayat dengan menggunakan 
model kooperatif tipe NHT (Numbered 
Heads Together). Adapun data hasil 
belajar siswa pada siklus I bisa dilihat pada 
tabel di bawah ini: 

Tabel 4.3 
Rekapitulasi Nilai Siklus I 

No Nilai Frekuensi Persentase 

1 60 2 9.52 

2 65 2 9.52 
3 70 3 14.28 
4 75 7 33.33 
5 80 7 33.33 

Jumlah 21  
Nilai rata-rata  77.38 
Presentase 
ketuntasan 

14 66.66 

Presentase 
ketidak 
tuntasan 

7 33.33 

 
 Keterangan:  
a. Dari 21 siswa yang mencapai nilai 60 

sebanyak 2 orang dengan presentase 
mencapai 9.52 % 

b. Dari 21 siswa yang mencapai nilai 65 
sebanyak 2 orang dengan presentase 
mencapai 9.52 % 

c. Dari 21 siswa yang mencapai nilai 70 
sebanyak 3 orang dengan presentase 
mencapai 14.28 % 

d. Dari 21 siswa yang mencapai nilai 75 
sebanyak 7 orang dengan presentase 
mencapai 33,33 % 

e. Dari 21 siswa yang mencapai nilai 80 
sebanyak 7 orang dengan presentase 
mencapai  33,33% 

 
Berdasarkan  data di atas dapat 

dilihat bahwa pada nilai tes hasil belajar 
siswa siklus I tentang meganalisis unsur 
intrinsi dan ektrinsik hikayat yang dapat 
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dikatakan tuntas belajar sebanyak 14 siswa 
dengan presentase 66.66 % sementara 
yang masih belum tuntas sebanyak  7 
siswa dengan presentase 33.33 %. Ini 
artinya telah terjadi peningkatan hasil 
belajar jika dibandingkan dengan hasil 
pratindakan. Demikian pula nilai rata-rata 
pada siklus ini yaitu mencapai 77.38 % 
meningkat dibandingkaan nilai rata-rata 
pada prasiklus yang hanya mencapai 60.09  
%. 
d. Refleksi 

Berdasarkan hasil observasi dan 
evaluasi pelakasanaan tindakan siklus I 
menunjukan bahwa proses pembelajaran 
yang dinyatakan dalam bentuk motivasi 
atau keaktifan siswa  belum mencapai 
indikator keberhasilan kinerja yang telah 
ditetapkan. Keaktifan siswa baru 
menunjukan skor rata-rata sebesar 2,5% 
sedangkan kinerja kemampuan belajar 
siswa dalam materi menganalisis unsur 
intrinsi dan ektrinsik hikayat sudah 
mencapai 66,67 %. Kendala umum yang 
dihadapi oleh para siswa untuk melibatkan 
diri secara aktif dalam proses 
pembelajaran adalah keberanian 
mengeluarkan pendapat suntuk 
menyampaikan  hasil kerja mereka. Selain 
itu guru kurang memberikan dukungan 
atau motivasi sehingga situasi dalam 
proses belajar mengajar kurang kondusif. 
Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan 
beberapa tindakan untuk memperbaiki 
kekurangan tersebut, di antaranya: 
a)  Peneliti akan menyampaikan 

pembelajaran yang lebih menarik agar 
siswa bersemangat dalam mengikuti 
proses pembelajaran. 

b)  Memberikan motivasi kepada siswa 
agar lebih giat lagi melibatkan diri 
dalam proses pembelajaran. 

3. Siklus II 
a. Perencanaan  

Berdasarkan hasil refleksi mengenai 
kekurangan yang ditemukan pada siklus I, 
peneliti menyusun desain pembelajaran 
(RPP), menyiapkan materi dan model 
pembelajaran kooperatif tipe NHT disusun 

lebih menarik. Durasi atau lamanya 
penjelasan guru dan porsi aktivitas siswa 
disesuaikan dengan alokasi waktu yang 
tersedia. Kedalaman masalah yang 
disampaikan dan penggunaan bahasa 
diperkirakan sebanding dengan tingkat 
pemahaman serta kemampuan berbahasa 
siswa.  

Berikutnya, peneliti menyusun 
ulang instrumen penilaian sebagaimana 
telah digunakan pada pelaksanaan tes 
pratindakan dan postes siklus I (instrumen 
penilaian terlampir). Naskah soal disusun 
ulang dengan tujuan untuk menghindari 
pola hapalan dalam menjawab soal. 
Selanjutnya, peneliti mempersiapkan 
berbagai instrumen pemerolehan data 
lainnya yang dapat merekam kejadian-
kejadian atau peristiwa pada saat proses 
pembelajaran berlangsung. Selanjutnya di 
tingkat perencanaan, peneliti akan 
berdisiplin dalam penggunaan waktu .  

Peneliti atas saran guru mata 
pelajaran B.Indonesia akan meningkatkan 
upaya memotivasi para siswa. Upaya 
tersebut didesain di dalam  RPP dengan 
cara: guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran, bertanya jawab tentang 
unsur intrinsik dan ektrinsik hikayat. 
Siswa dan guru memberikan penguatan 
positif terhadap siswa yang bersedia 
melibatkan diri dan selalu memberi 
motivasi kepada yang belum bersedia. 
b. Pelaksanaan  

Dalam hal ini guru melaksanakan 
kegiatan belajar mengajar sesuai dengan 
rencana pembelajaran yang telah dirancang 
dengan melakukan perbaikan-perbaikan 
pada siklus I, adapun proses belajar 
mengajar mengacu pada rencana 
pembelajaran yang telah dipersiapkan. 
Dalam pelaksanaan pembelajaran (RPP). 
Adapun kegiatan belajar mengajar yang 
akan dilaksanakan yaitu memotivasi siswa, 
mengulas pelajaran siklus I, menjelaskan 
materi tentang menganalisis unsur intrinsik 
dan ektrinsik hikayat dan melibatkan siswa 
dalam proses pembelajaran, dan 
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mendorong siswa untuk mengerjakan soal-
soal yang telah disediakan. 

 
c. Observasi  

Pada tahap ini peneliti dan guru 
melakukan pengamatan terhadap kegiatan 
pembelajaran yang telah dilakukan pada 
siklus II dengan memanfaatkan model 
pembelajaran kooperatif tipe NHT apakah 
tindakan itu sesuai dengan apa yang telah 
direncanakan atau ada permasalahan baru 
yang terjadi pada tindakan sebagai bahan 
refleksi. Instrument yang digunakan pada 
tahap ini yaitu lembar observasi siswa. 
Dan hasil pengolahan data observasi siklus 
II dapat dilihat pada tabel berikut: 
1).  Motivasi Pembelajaran Siswa 
 Berdasarkan hasil pelakasanaan 
siklus II observasi belajar siswa pada 
siklus II dapat dilihat sebagai berikut: 

Table 4.2 
Hasil Observasi Motivasi Belajar Siswa 

SIKLUS II 
No. Butir Pengamatan % 

(Persentasi) 

1 Siswa tekun dalam 
mengerjakan tugas dari 
guru. 

80 % 

2 Siswa ulet dalam 
mengerjakan soal yang 
sulit. 

80 % 

3 Siswa menunjukkan 
minatnya selama 
proses pembelajaran. 

85 % 

4 Siswa lebih senang 
untuk mengerjakan 
soal secara mandiri. 

85 % 

5 Siswa tertarik dengan 
kegiatan pembelajaran 
yang diadakan guru. 

90 % 

6 Siswa dapat 
mempertahankan 
pendapatnya selama 
berdiskusi. 

85 % 

7 Siswa tidak mudah 
untuk melepaskan hal 
yang diyakininya. 

85 % 

8 Siswa senang mencari 80 % 

dan memecahkan 
masalah soal-soal. 

Total  670 
Rata-rata 83.75 
 
Nilai rata-rata = ������	�������	�����������	�������	�����  = ���� = 83.75	% 
 

Deskripsi hasil observasi terhadap 
motivasi belajar siswa meliputi delapan 
aspek kegiatan yaitu (1) Siswa tekun 
dalam mengerjakan tugas dari guru, (2) 
Siswa ulet dalam mengerjakan soal yang 
sulit, (3) Siswa menunjukkan minatnya 
selama proses pembelajaran, (4) Siswa 
lebih senang untuk mengerjakan soal 
secara mandiri, (5) Siswa tertarik dengan 
kegiatan pembelajaran yang diadakan 
guru, (6) Siswa dapat mempertahankan 
pendapatnya selama berdiskusi, (7) Siswa 
tidak mudah untuk melepaskan hal yang 
diyakininya, dan (8) Siswa senang mencari 
dan memecahkan masalah soal-soal. Hasil 
observasi terhadap delapan aspek tersebut 
secara terperinci diuraikan di bawah 
berikut.  
a. Siswa tekun dalam mengerjakan tugas 

dari guru 
Pada aspek ini peneliti mengamati 

siswa antusias dalam mengerjakan tugas 
dari guru, rata-rata diperoleh skor 80%. 
Artinya dalam aspek ini perlu ditingkatkan 
lagi. 
b. Siswa ulet dalam mengerjakan soal 

yang sulit 
Pada aspek ini peneliti mengamati 

siswa antusias dalam mengerjakan soal 
yang sulit. Pada siklus II skor rata-rata 
yang diperoleh siswa mencapai 80%. 
Artinya keterlibatan siswa dalam aspek ini 
perlu ditingkatkan lagi. 
c. Siswa menunjukkan minatnya selama 

proses pembelajaran 
Selama proses pembelajaran siswa 

mendengarkan dengan baik penjelasan 
guru dan bertanya kepada guru mengenai 
materi yang belum dipahami. Pada aspek 
ini siswa sudah berani menjawab 
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pertanyaan-pertanyaan yang diberikan 
guru. Dan rata-rata diperoleh skor 85%. 
Artinya keterlibatan siswa dalam aspek ini 
sudah baik. 
d. Siswa lebih senang untuk 

mengerjakan soal secara mandiri  
Siswa dalam mengerjakan tugas lebih 

senang mengerjakan sendiri daripada 
mencontoh temannya karena yakin pada 
kemampuannya. Pada aspek ini rata-rata 
diperoleh skor 85%. Artinya dalam aspek 
ini keterlibatan siswa sudah baik. 
e. Siswa tertarik dengan kegiatan 

pembelajaran yang diadakan guru 
Siswa dapat bekerjasama dengan baik 

dalam kelompok dan ikut melakukan 
percobaan yang sedang berlangsung, 
dalam aspek ini siswa diperoleh skor rata-
rata 90%. Artinya dalam aspek ini 
keterlibatan para siswa sudah sangat baik.  
f. Siswa dapat mempertahankan 

pendapatnya selama berdiskusi  
Siswa dapat mempertahankan 

pendapat yang dikemukakannya dengan 
alasan yang logis disamping itu, mereka 
melakukannya dengan tertib. Pada aspek 
ini peneliti mengetahui sejauh manakah 
siswa paham pada materi yang telah 
diajarkan. Rata-rata diperoleh skor 85%. 
Artinya dalam aspek ini pencapaian para 
siswa sudah baik. 
g. Siswa tidak mudah untuk melepaskan 

hal yang diyakininya   
Dalam menjawab soal jawaban siswa 

tidak sama dengan temannya maka dia 
tidak akan mengubah jawabannya, pada 
aspek ini diperoleh skor 85%, artinya 
dalam aspek ini  pencapaian para sudah 
baik. 
h. Siswa senang mencari dan 

memecahkan masalah soal-soal 
Siswa senang dengan soal yang 

diberikan oleh guru dan tertantang untuk 
mengerjakan soal yang sulit. Pada aspek 
ini diperoleh skor 80%, artinya dalam 
aspek ini perlu ditingkatkan lagi. 

Dari tabel 4.2 motivasi belajaran 
untuk siswa, diperoleh nilai rata-rata 

81.87% terlihat dari proses  menjawab 
soal-soal sudah meningkat. 

 
2) Hasil Belajar Siswa 

Berdasarkan hasil observasi pada 
tabel di atas terdapat  peningkatkan pada 
belajar siswa pada materi menganalisis 
unsur intrinsik dan ektrinsik hikayat, pada 
akhir proses pembelajaran siswa diberikan 
soal tentang unsur intrinsik dan ektrinsik 
dengan tujuan mengetahui sejauh mana 
siswa mampu menangkap pelajaran yang 
telah disampaikan.  

Adapun data hasil belajar siswa pada 
siklus II bisa dilihat pada tabel di bawah 
berikut. 

Tabel 4.5 
Rekapitulasi Nilai Siklus II 

No Nilai Frekuensi Persentase 

1 65 1 4.76 

2 70 1 4.76 
3 75 5 23.8 
4 80 6 28.57 
5 85 8 30.09 

Jumlah 21  
Nilai rata-rata  80.95 
Presentase 
ketuntasan 

19 90.47 

Presentase 
ketidak 
tuntasan 

2 9.52 

 
Keterangan : 

a. Dari 21 siswa yang mencapai nilai 65 
sebanyak 1 orang dengan presentase 
mencapai 4.76  % 

b. Dari 21 siswa yang mencapai nilai 70 
sebanyak 1 orang dengan presentase 
mencapai 4.76 % 

c. Dari 21 siswa yang mencapai nilai 75 
sebanyak 5 orang dengan presentase 
mencapai  23.8 % 

d. Dari 21 siswa yang mencapai nilai 80 
sebanyak 6 orang dengan presentase 
mencapai 28.57  % 
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e.  Dari 21 siswa yang mencapai nilai 85 
sebanyak 8 orang dengan presentase 
mencapai 30.09 % 

Berdasarkan  data di atas dapat dilihat 
bahwa pada nilai tes hasil belajar siswa 
siklus II tentang menganalisis unsur 
intrinsik dan ektrinsik hikayat yang sudah 
dikatakan tuntas belajar sebanyak 19 siswa 
dengan presentase 90.47 % sementara 
yang masih belum tuntas sebanyak 2 siswa 
dengan presentase 9.52 %. Nilai rata-rata 
pada sikalus ini yaitu mencapai  80.95 % 
meningkaat dibandingkan nilai rata-rata 
pada I siklus yang hanya mencapai 69.52 
%. 
d. Refleksi  

Berdasarkan hasil pengamatan dan 
evaluasi pelaksanaan tindakan siklus II 
menunjukkan hasil bahwa proses 
pembelajaran dengan model kooperatif 
tipe NHT pada materi menganalisis unsur 
intrinsik dan ektrinsik hikayat sudah 
mencapai indikator keberhasilan kinerja 
yang telah ditetapkan, dimana berdasarkan 
hasil pengamatan pembelajaran motivasi 
belajar siswa sudah mencapai 3.5% artinya 
sudah ada di atas baik, begitupun dengan 
kemempuan hasil belajar siswa yang 
mencapai rata-rata 80.95 % dengan 
presentase ketuntasan mencapai 90.47 %. 
Dengan demikian pemanfaatan model 
kooperatif tipe NHT dapat meningkatkan 
motivasi dan hasil belajara siswa pada 
materi menganalisis unsur intrinsik dan 
ektrinsik hikayat. Maka tidak perlu 
diadakan revisi kembali, tetapi yang perlu 
diperhatikan adalah memaksimalkan dan 
mempertahankan apa yang telah ada 
dengan tujuan agar pada pelaksanaan 
proses pembelajaran selanjutnya 
pemanfaatan model kooperatif tipe NHT 
secara berkelanjutan dapat meningkatkan 
motivasi dan hasil pembelajaran. Ini 
artinya tujuan penelitian akan  dapat 
tercapai. 

Selanjutnya, hasil dari berbagai fase: 
prasiklus, siklus I, dan siklus II, dapat 
dilihat dari tabel berikut.  

 

Tabel 4.6 
Rekapitulasi Nilai Rata-rata 

dan Persentase Ketuntasan Hasil 
belajar 

 
Siklus Nilai 

rata-rata 
Presentase 
Ketuntasan 

Pra 
Siklus 60.9 58.04 

Siklus I 77.38 66.66 

Siklus II 80.92 90.47 

  
Berdasarkan data hasil pelaksanaan 

penelitian tindakan kelas pada tabel dapat 
dideskripsikan sebagai berikut : 
a. Kegiatan pelaksanaan penelitian pada 

pra siklus , siswa belum berhasil dengan 
baik, hal ini terlihat dari hasil perolehan 
nilai rata-rata 60.9 % dengan presentase 
ketuntasan 58.04 % 

b. Hasil penelitian pada siklus I, materi 
menganalisis unsur intrinsik dan 
ektrinsik hikayat hasil belajar siswa 
mengalami peningkatan  di bandingkan 
pra siklus dengan nilai rata-rata 77.38 
% dengan presentase ketuntasan 66.66 
% 

c. Hasil penelitian pada siklus II, 
menganalisis unsur intrinsik dan 
ektrinsik hikayat hasil belajar siswa 
mengalami peningkatan dibandingkan 
siklus I, hal ini terlihat dari nilai rata-
rata 80.95 % dengan presentase 
ketuntasan 90.47 % 

Dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa dengan memanfaatkan model 
kooperatif tipe NHT motivasi dan hasil 
belajar siswa pada materi menganalisis 
unsur intrinsik dan ektrinsik hikayat yang 
dilaksanakan di kelas X IPS MA Daar El 
Mu’minin Kaduengang, Kecamatan 
Cadasari, Kabupaten Pandelang telah 
mengalami peningkatan. Berikut ini dapat 
kita lihat grafik peningkatan dari berbagai 
fase penelitian:  prasiklus, siklus I, dan 
siklus II sebagai berikut. 
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Grafik 4.1 
Peningkatan Hasil Belajar Siswa 

dari Bergai Fase Penelitian 
                           

  
 
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian 

Hasil penelitian tindakan kelas yang 
dilaksanakan di kelas X IPS Daar El 
Mu’minin Kaduengang Kecamatan 
Cadasari Kabupaten Pandelang pada 
pembelajaran bahasa Indonesia materi 
menganalisis unsur intrinsik dan ektrinsik 
hikayat dengan memanfaatkan model 
kooperatif tipe NHT  pada  siklus I dan 
siklus II dapat diuraikan sebagai berikut. 
1. Motivasi dan Hasil Pembelajaran 
Siswa pada Siklus I dan Siklus II  
a. Motivasi Belajaran Siswa 

Berdasarkan hasil observasi yang 
telah dilakukan dalam dua siklus dapat 
disimpulkan bahwa motivasi belajaran 
siswa dalam proses pembelajaran yang 
dilakukan meningkat dari skor rata-rata 2.5 
% pada siklus I menjadi 3.5 pada siklus II 
peningkatan ini tentunya dipengaruhi oleh 
beberapa hal: 
1)  Siswa menyimak dengan saksama apa 

yang disampaikan oleh guru di saat 
prosese belajar mengajar berlangsung. 

2) Siswa dapat memanfaatkan model 
pembelajaran dengan baik. 
3) Model kooperatif tipe NHT memberi 

kesempatan dalam proses pembelajaran 
kepada siswa untuk bekerja 
tim/berkelompok. 

2. Hasil Belajar Siswa Siklus I dan 
Siklus II 

Hasil belajar siswa ditunjukan dari 
hasil test yang mereka lakukan. Pada 
siklus I siswa mulai memahami materi 
yang disampaikan oleh guru dan terbiasa 
menggunakan model ceramah dan model 
yang di pakai yaitu model pembelajaran 
kooperatif tipe NHT. Dengan 
menggunakan model pembelajaran 
kooperatif tipe NHT hasil dan motivasi 
belajar siswa mengalami perbaikan. Nilai 
rata-rata siswa pada materi menganalisis 
hikayat pada siklus I mencapai 77.38 
dengan presentase  ketuntasan 66.66 % 
meningkat pada siklus II menajadi 80.92 
dengan presentase ketuntasan yang juga 
meningkat menjadi 86.49. Ini artinya 
pemanfaatan model pembelajaran 
kooperatif tipe NHT dapat memberikan 
dampak terhadap terjadinya peningkatan 
pada hasil belajar siswa. 
 
5.1 Kesimpulan  

Model pembelajaran merupakan salah 
satu komponen dalam pembelajaran, salah 
satunya yaitu model kooperatif tipe NHT 
(Numbered Heads Together), setelah 
melaksanakan penelitian dalam tiga tahap 
yaitu. prasiklus,  siklus I, dan  siklus II 
didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 
a. Motivasi belajar siswa pada proses 

pembelajaran bahasa Indonesia dengan 
menggunakan model kooperatif tipe 
NHT mengalami peningkatan dari rata-
rata 77.38 pada siklus I menjadi 80.92 
pada siklus II  hal ini karena model 
kooperatif tipe NHT pada hakikatnya 
merupakan saluran atau jembatan 
untuk meningkatkan keterlibatan siswa 
dalam proses pembelajaran 

b. Pencapaian hasil belajar siswa pada 
pembelajaran bahasa Indonesia pada 
materi menganalisis unsur intrinsik dan 
ektrinsik hikayat, dengan 
menggunakan model kooperatif tipe 
NHT (Numbered Heads Together) 
setiap siklusnya mengalami 
peningkatan dari siklus I ke siklus II, 
dari 66.66 % ( dari 21 siswa) yang 
mencapai KKM di siklus I, menjadi 
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86.49 % ( dari 21 siswa) yang 
mencapai KKM di siklus II. 

c. Jadi, penggunaan model kooperatif tipe 
NHT sangat berpengaruh untuk  
meningkatkan motivasi dan hasil 
belajar siswa dalam menganalisis 
hikayat. 
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ABSTRAK 

 
Penelitian ini dilatar belakangi rendahnya kecepatan lari siswa putra  Kelas XI MAN 

Panimbang Kabupaten Pandeglang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
latihan interval terhadap hasil kecepatan lari 60 meter siswa putra kelas XI MAN Panimbang 
Kabupaten Pandeglang. 

Penelitian ini dilaksanakan di  MAN Panimbang Kabupaten Pandeglang dengan 
menggunakan metode  eksperimen, desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah the 
one group pre test-post test design. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
siswa putra  Kelas XI MAN Panimbang Kabupaten Pandeglang menggunakan sampel 
sebanyak 30 siswa.   

Hasil penelitian menunjukan bahwa sebelum diberi latihan interval hasil tes awal  
rata-rata kecepatan lari 60 meter  siswa putra kelas XI MAN Kabupaten Pandeglang  sebesar 
10,38 detik, sesudah diberi latihan interval rata-rata kecepatan larinya menjadi 9,08 detik hal 
ini menunjukan peningkatan sebesar 1,3 detik. Berdasarka perhitungan uji beda dengan uji 
paired smple test nilai thitung  (34,018) lebih besar dari nilai ttabel (2,045), atau t hitung (34,018) 
> t tabel (2,045), hal ini menunjukan terdapat perbedaan kecepatan lari 60 meter sebelum dan 
sesudah diberi perlakuan latihan interval. 

 Kesimpulan dalam penelitian ini adalah latihan interval berpengaruh terhadap 
kecepatan lari 60 meter siswa putra kelas XI MAN Panimbang Kabupaten Pandeglang.. 

 
Kata Kunci : Latihan Interval, Kecepatan Lari 60 Meter 
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1.1 Latar Belakang 
 Olahraga termasuk salah satu 

bidang penting dalam membentuk manusia 
Indonesia seutuhnya menuju suatu bangsa 
yang kuat baik fisik maupun mental. 
Dalam Undang-Undang Republik 
Indonesia No 3 tahun 2005 Tentang 
Sistem Keolahragaan Nasional (pasal 
21:16)) dinyatakan bahwa : “Pembinaan 
dan pengembangan keolahragaan 
dilaksanakan melalui tahap pengenalan 
olahraga, pemantauan, pemanduan, serta 
pengembangan bakat dan peningkatan 
prestasi”. Dewasa ini sudah banyak 
anggota masyarakat yang melakukan 
kegiatan olahraga bukan hanya sebagai 
penyaluran hobi dalam mengisi waktu 
senggang, tetapi sudah dirasakan sebagai 
suatu kebutuhan. Atletik merupakan salah 
satu cabang olahraga yang cukup 
memasyarakat di Indonesia. Hal ini dapat 
dilihat dengan banyaknya anggota 
masyarakat yang melakukan kegiatan 
olahraga atletik terutama lari. Olahraga ini 
sebagai salah satu nomor dalam cabang 
atletik sudah dapat dikatakan 
memasyarakat di Indonesia, karena 
olahraga ini termasuk olahraga yang 
mudah dilaksanakan dengan biaya yang 
relatif lebih murah dan bermanfaat untuk 
meningkatkan kesehatan dan kesegaran 
jasmani.  

Pembangunan dalam bidang 
olahraga tidak berhenti dalam upaya 
peningkatan kesegaran jasmani saja, tetapi 
lebih dari itu juga mempunyai misi untuk 
meningkatkan prestasi olahraga itu sendiri. 
Hal ini dinyatakan dalam UU RI No 3 
tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan 
Nasional pasal 27 ayat 20 sebagai berikut. 
“Pembinaan dan pengembangan olahraga 
prestasi dilaksanakan dengan 
memberdayakan perkumpulan olahraga, 
menumbuhkembangkan sentra pembinaan 
olahraga yang bersifat Nasional dan 
daerah, menyelenggarakan kompetisi 
secara berjenjang dan berkelanjutan.” 

Berbagai upaya telah dilakukan 
oleh berbagai pihak terkait untuk 

meningkatkan prestasi olahraga, terutama 
dalam menghadapi multi event seperti 
Olympiade, dan kegiatan olahraga lainnya 
yang bersifat antar-bangsa. Untuk 
meningkatkan prestasi tersebut, maka 
sistem pembinaan dan program latihan 
harus dilaksanakan secara terarah, 
sistematis, dan berkesinambungan. 
Menurut  Suharjana (2004: 68) interval  
atau latihan berselang merupakan latihan 
yang bercirikan adanya interval kerja 
diselingi interval istirahat (recovery). 
Sesuai dengan yang dikemukakan Harsono 
(2005:157) yang dimaksud dengan interval 
training adalah sistem latihan yang 
diselingi dengan masa-masa istirahat, 
misalnya latihan– istirahat – latihan–
istirahat dan seterusnya dalam sekali 
latihan. Interval training adalah acara 
latihan yang penting dimasukkan dalam 
program latihan keseluruhan. Interval 
training memberikan hasil yang sangat 
positif bagi perkembangan daya tahan 
maupun stamina atlet. Bentuk latihan 
dalam interval training dapat berupa lari 
(interval running) atau renang (interval 
swimming) dan juga dapat diterapkan 
dalam weight training, circuit training dan 
sebagainya.  

Adapun beberapa faktor yang harus 
dipenuhi dalam menyusun program latihan 
interval atau interval training menurut  
Harsono (2005:157) adalah 1) Lama 
latihan (jarak lari yang di tempuh), 2) 
Beban (intensitas) latihan (waktu tempuh 
untuk jarak), 3) Ulangan (repetition) 
melakukan latihan dan 4) Masa istirahat 
(recovery internal) setelah setiap repetisi 
latihan. 

Lebih lanjut Harsono (2005:157) 
menjelaskan bahwa dalam interval 
training, aspek interval dan istirahat ini 
penting sekali adanya. Istirahat pada 
sistem interval training adalah istirahat 
aktif dan bukan istirahat yang pasif. 
Istirahat pada sistem inteval bisa berupa 
jalan, relaxed jogging, melakukan bentuk-
bentuk latihan senam kelentukan, 
peregangan dan sebagainya. Jogging 
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secara rileks adalah cara yang baik untuk 
pemulihan atau recovery yang cepat dan 
efektif. Jogging ini akan memasage darah 
kita lebih cepat ke jantung pada istirahat 
yang pasif.  Yang penting dalam 
memperkembangkan daya tahan adalah 
bahwa orang harus berlatih untuk waktu 
yang lama, jadi dengan repetisi yang 
banyak. 

Dalam kegiatan perlombaan atletik, 
MAN Panimbang Kabupaten Pandeglang 
berpartisipasi mengikuti  kegiatan O2SN 
tingkat Kabupaten,  namun prestasinya 
belum menggembirakan. Rendahnya 
prestasi atlet terutama lari sprint 
disebabkan oleh banyak faktor, di 
antaranya : kurangnya sarana dan 
prasarana latihan, terbatasnya pengetahuan 
dan kualifikasi pelatih, rendahnya kualitas 
fisik atlet, motivasi untuk berlatih kurang 
tinggi, dan belum optimalnya penerapan 
pendekatan ilmiah dalam metode latihan. 
Ditinjau dari faktor-faktor tersebut di atas, 
faktor yang cukup dominan berpengaruh 
terhadap prestasi lari sprint pada siswa 
MAN Panimbang Kabupaten Pandeglang 
adalah masalah metode latihan. Untuk itu 
penulis mencoba akan menerapkan metode 
latihan interval sebagai bentuk latihan 
untuk meningkatkan  kecepatan lari siswa. 
  
KAJIAN TEORITIS 
2.1 Landasan Teori 
Pengertian Atletik 

Istilah atletik yang kita kenal 
sekarang ini berasal dari beberapa sumber 
antara lain bersumber dari bahasa Yunani, 
yaitu “athlon” yang mempunyai 
pengertian berlomba atau bertanding. 
Misalnya ada istilah pentathlon atau 
decathlon.  Istilah lain yang menggunakan 
atletik adalah athletics (bahasa Inggris), 
athletiek (bahasa Belanda), athletique 
(bahasa Perancis) atau athletik (bahasa 
Jerman). Istilahnya mirip sama, namun 
artinya berbeda dengan arti atletik di 
Indonesia, yang berarti olahraga yang 
memperlombakan nomor-nomor: jalan, 
lari, lompat dan lempar. Istilah lain yang 

mempunyai arti sama dengan istilah atletik 
di Indonesia adalah “Leichtatletik” 
(Jerman), “Athletismo” (Spanyol), 
“Olahraga” (Malaysia), dan “Track and 
Field” (USA). 

Atletik menurut M.Saputra 
(2009:17) adalah aktivitas jasmani yang 
kompetitif atau dapat diadu, meliputi 
beberapa nomor lomba yang terpisah 
berdasarkan kemampuan gerak dasar 
manusia seperti berjalan, berlari, 
melompat, dan melempar. Mengingat 
betapa pentingnya pembelajaran atletik 
perlu kiranya guru membuat model 
pembelajaran untuk dikembangkan kearah 
yang lebih menarik. 

Atletik yang kita kenal saat ini 
tergolong sebagai cabang olahraga yang 
paling tua di dunia. Gerak-gerak dasar 
yang terkandung dalam atletik sudah 
dilakukan sejak adanya peradaban manusia 
di muka bumi ini. Bahkan gerak tersebut 
sudah dilakukan sejak manusia dilahirkan 
yang secara bertahap berkembang sejalan 
dengan tingkat perkembangan, 
pertumbuhan dan kematangan biologisnya, 
mulai dari gerak yang sangat sederhana 
sampai pada gerakan yang sangat 
kompleks. Pada jaman purba, ketika 
peradaban manusia masih sangat primitif, 
hukum rimba masih berlaku dimana yang 
kuat memakan yang lemah. Untuk 
memenuhi kebutuhan hidupnya manusia 
saat itu harus bertahan dari gangguan 
binatang buas atau harus berburu binatang 
untuk dijadikan santapan hidupnya atau 
mencari makanan berupa umbi-umbian 
atau buah-buahan. Dalam upaya tersebut 
mereka melakukan berbagai ketangkasan 
seperti: memanjat pohon, melempar, 
melompat dan berlari. Mereka harus 
berjalan bermil-mil jauhnya, kadangkala 
harus berlari secepat-cepatnya serta 
terampil dalam melempar atau melompat 
untuk mendapatkan buruannya atau 
menghindar dari sergapan binatang buas. 
Gerakan tersebut merupakan cikal bakal 
gerakan atletik yang ada sekarang ini. 
Menurut seorang pujangga Yunani 
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bernama Humeros dalam bukunya berjudul 
Illiad, diperkirakan kegiatan atletik sudah 
dilakukan tahun 1100 SM, tercatat nama-
nama seperti Eurialus, Epius, Odysseus, 
Aias dan Argamenon. Mereka disebut 
sebagai jago-jago lomba berkuda, lari dan 
lempar lembing,  Odysseus saat itu disebut 
sebagai jago lempar cakram yang belum 
terkalahkan lemparannya. Sehingga 
gambar Odysseus dengan cakramnya 
diabadikan sebagai simbol atletik dan di 
Indonesia dipakai sebagai lambang atau 
logo PASI.   

Pada tahun 776 SM bangsa Yunani 
menyelenggarakan pesta olahraga yang 
dinamakan  olimpiade kuno (The Ancient 
Olympic Games). Tujuan utama pesta 
olahraga ini adalah sebagai bentuk upacara 
pemujaan kepada dewa-dewa mereka saat 
itu di suatu tempat yang khusus. Nomor-
nomor yang dipertandingkan dalam 
Olympiade kuno itu adalah lomba lari, 
pentathlon, pankration, gulat, tinju dan 
pacuan kuda. Juara pentathlon (nomor lari 
cepat, lompat jauh, lempar cakram, lempar 
lembing dan gulat) dinobatkan sebagai 
juara olympiade. Untuk lomba lari cepat 
diselenggarakan pada suatu lintasan lurus 
di tengah stadion. Bahagia (2002:6) 
menyatakan, bahwa pada zaman itu sudah 
dikenal tiga macam lomba lari yaitu:  
1) Stade yaitu lari cepat pada jalur lurus 

sepanjang kurang lebih 185 m 
dilakukan di dalam stadion.  

2) Diaulos yaitu lomba jarak menengah 
yang jaraknya kurang lebih dua kali 
stade.  

3) Dolichos yaitu lomba lari jarak jauh 
yang jaraknya kurang lebih 7 sampai 24 
kali stade, yang dilakukan mengelilingi 
stadion.  

 Sampai kini kompleks bekas 
tempat penyelenggaraan Olympiade kuno 
tersebut masih terpelihara dengan baik dan 
orsinil, walaupun hanya berupa puing-
puingnya saja. Upaya untuk merehabilitasi 
peninggalan sejarah itu juga sangat besar, 
namun lebih besar lagi upaya untuk 
memelihara keaslian dari peninggalan 

sejarah tersebut. Sehingga sampai kini 
tempat tersebut menjadi kebanggaan 
masyarakat dunia yang tak pernah sepi dari 
kunjungan wisata. Yang menarik dari 
lomba lari cepat ini adalah telah 
diperkenalkannya start block yang terbuat 
dari tembok yang berparit dan dipasang 
permanen di atas lapangan dan sampai kini 
masih ada. Pada gambar 2.1. di bawah ini 
diperlihatkan gambar dari photo 
sebenarnya bentuk start block lari pada 
lapangan di dalam stadion bekas olimpiade 
kuno diselenggarakan yang dibuat melebar 
lintasan lari. Parit dalam tembok gunanya 
adalah untuk menyimpan kaki penolak 
agar tidak terpeleset.  

 
Gambar 2.1. 

Start Block Lomba Lari pada Zaman 
Olympiade Kuno 
(Bahagia, 2002:7) 

 
Untuk memberangkatkan para 

pelari tersebut, tidak menggunakan aba-
aba seperti sekarang ini berupa bunyi 
pistol atau kibaran bendera start, namun di 
depan start block itu dipasang sebuah 
“starting gate” yang dikenal dengan 
sebutan “Husplex” berfungsi untuk 
mencegah adanya yang mencuri start. Para 
pelari berada di atas start block dalam 
posisi berdiri di belakang starting gate 
sebelum dibuka (sikap bersedia). Seorang 
juri atau wasit berada dibelakang para 
pelari dengan memegang tali yang 
dihubungkan dengan starting gate 
tersebut. Manakala tali dilepas maka 
secara serempak akan membuka kayu 
penghalang yang ada di depan pelari. Saat 
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pintu terbuka maka secara serempak pula 
para pelari berlari secepatnya menuju garis 
akhir. Bentuk starting gate tersebut adalah 
seperti terlihat pada gambar 2.2 dan 2.3. 
bawah ini.  

 
Gambar. .2.2 

Pintu Husplex Belum Dibuka 
(Bahagia, 2002:8) 

 

 
Gambar. 2.3. 

Pintu Husplex saat dibuka 
(Bahagia, 2002:8) 

 
Pada tahun 186 SM bentuk 

olahraga atletik sempat dilupakan, pada 
saat itu yang berkuasa adalah kekaisaran 
Romawi. Bangsa Romawi lebih banyak 
yang menyenangi “Gladiator”, yaitu 
olahraga yang memperlihatkan adu 
kejantanan, adu pedang dan pertarungan 
yang kadang-kadang sampai mati. Mulai 
tahun 1154 Masehi kegiatan olahraga 
atletik mengalami pasang surut. Kegiatan 
dan klub-klub atletik mulai menyebar ke 
luar Eropa dimulai dari Kerajaan Inggris, 
terus ke Amerika, New Zealand, Belgia, 
Afrika Selatan, Norwegia, Hungaria, 
Finlandia dan ke negara-negara lainnya. 

Pada tahun 1912 pada saat 
penyelenggaraan Olympiade Modern yang 
ke 5, yang di adakan di Stockholm Swedia, 
diadakan kongres dalam rangka 
membentuk Federasi Atletik Dunia yang 
kemudian lahirlah Federasi itu dengan 
nama IAAF (International Athletic 
Amateur Federation) Sedangkan di 
Indonesia organisasi atletik untuk pertama 
kalinya didirikan yaitu pada tanggal 3 
September tahun 1950 di kota Semarang 
yang sekarang disebut PASI.  
 
METODOLOGI PENELITIAN 
3.1 Jenis Peneitian 

Penelitian ini dilaksanakan di 
MAN Panimbang Kabupaten Pandeglang. 
Waktu penelitian dilaksanakan dalam 
waktu 2 bulan. Dalam penelitian ini 
menggunakan frekuensi latihan tiga kali 
setiap minggu, yaitu hari Selasa, Kamis 
dan Sabtu, serta  dilaksanakan selama 
enam minggu (18 X pertemuan). Sesuai 
dengan pendapat Guyton dan Hall 
(2007:15) bahwa “Manfaat gerakan 
pelatihan yang dilakukan berulang-ulang 
selama enam minggu akan terpola pada 
sistem saraf sebagai pengalaman sensoris. 
Latihan dilakukan pada sore hari mulai 
pukul 15.00 sampai dengan pukul 16.30 
wib. 
3.2 Metode Penelitian 

Penggunaan metode yang tepat 
dalam suatu penelitian ilmiah sangat 
menentukan tercapainya tujuan pemecahan 
masalah dalam penelitian. Oleh karena itu 
diperlukan suatu metode tertentu agar data 
dapat terkumpul untuk keberhasilan 
penelitian. Mengenai jenis dan bentuk 
metode penelitian yang digunakan dalam 
sebuah penelitian biasanya disesuaikan 
dengan tujuan yang ingin dicapai dalam 
sebuah penelitian tersebut. Metode yang 
dipergunakan dalam penelitian ini adalah 
metode eksperimen. Menurut Arikunto 
(2002:89) "Metode eksperimen adalah 
metode yang dengan sengaja 
mengusahak.an timbulnya variable-
variabel". Desain penelitian ini adalah The 
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one group pretest-posttest design. Dalam 
desain ini, satu kelompok diukur dan 
diobservasi bukan hanya setelah diberi 
perlakuan tetapi juga sebelum diberi 
perlakuan, Lutan (2001:9.12). Desain 
eksperimen the one group pretest-posttets 
design digambarkan oleh Lutan 
(2001:9.12), sebagai berikut : 

O1 X O2 
Tes Awal Perlakuan Tes Akhir 

 
Gambar 3.1. 

the one group pretest-posttets design 
(Rusli Lutan, 2001:9.12) 

Keterangan : 
O1 (Tes awal) : Tes awal lari 60 Meter 
X (Perlakuan) : Latihan interval) 
O2 (Tes Akhir) : Tes Akhir lari 60 Meter. 
 
3.3 Teknik Pengambilan Data 
3.3.1 Populasi 

Pada umumnya sumber data dalam 
penelitian disebut populasi dan sampel 
penelitian. Adapun mengenai objek yang 
hendak diteliti adalah dinamakan dengan 
populasi dan sampel penelitian. Mengenai 
populasi, Arikunto (2002: 108) mengatakan 
bahwa: "Populasi adalah keseluruhan subjek 
penelitian. Sedangkan sampel adalah 
sebagian atau wakil populasi yang diteliti." 
Dalam penelitian ini yang menjadi populasi 
adalah siswa putra kelas XI MAN Panimbang 
Kabupaten Pandeglang sebanyak 100 orang 
3.3.2 Sampel 

Sampel merupakan sebagian dari 
populasi. Arikunto (2002: 104) 
menjelaskan bahwa: "Sampel adalah 
sebagian atau mewakili sebagian populasi 
yang diteliti." Pendapat lain, Sutrisno Hadi 
(2000 : 221), menjelaskan bahwa sampel 
adalah sebagian dari populasi yang 
diselidiki." 

Sampel merupakan penarikan 
sebagian dari populasi untuk mewakili 
seluruh. Selanjutnya jika jumlah 
subyeknya besar dapat diambil 10 - 15% 
atau 20–25% atau lebih.” Berdasarkan 
pendapat di atas jumlah sampel dalam 
penelitian ini diambil 30% dari jumlah 

populasi. Dengan demikian jumlah 
sampel dalam penelitian ini adalah 30% X 
populasi atau 30% X 100 yaitu 30. Jadi 
sampel dalam penelitian ini berjumlah 30 
siswa putra. Untuk menentukan jumlah 
sampel sebanyak 30 dari jumlah populasi 
sebanyak 100 diambil dengan cara simple 
random sampling. Menurut Sugiyono 
(2008:64) :  
Dikatakan simple (sederhana) karena 
pengambilan anggota sampel dari 
populasi dilakukan secara acak tanpa 
memperhatikan strata yang ada dalam 
populasi itu. Cara demikian dilakukan 
bila anggota populasi dianggap homogen. 
Pengambilan acak sederhana bisa 
dilakukan  dengan cara undian, memilih 
bilangan dari daftar bilangan secara acak, 
dan sebagainya. 
Pengambilan sampel dalam penelitian ini 
dengan cara undian dengan langkah-
langkah sebagai berikut: 
a. Buat daftar yang berisi semua nama 

subyek. 
b. Tulis nomor masing–masing individu 

dalam kertas kecil. 
c. Gulung kertas tersebut sehingga nomor 

tidak kelihatan. 
d. Masukan gulungan kertas tersebut ke 

dalam sebuah tempat misal toples. 
e. Lalu kocok toples tersebut. 
f. Ambil gulungan kertas sejumlah 

prosentase populasi sebanyak 30 (30% 
X 100 siswa) 

g. Catat nama siswa yang terpilih sebagai 
sampel. 
 

3.4. Instrumen Penelitian 
Dalam lokakarya kesegaran 

jasmani yang dilaksanakan pada tahun 
1984 Tes Kesegaran Jasmani Indonesia 
(TKJI) telah disepakati dan ditetapkan 
menjadi instrumen/alat tes yang berlaku di 
seluruh wilayah Indonesia, karena TKJI 
disusun dan disesuaikan dengan kondisi 
anak Indonesia. TKJI dibagi dalam 4 
kelompok usia, yaitu : 6-9 tahun, 10-12 
tahun, 13-15 tahun, dan 16-19 tahun. 
Instrumen dalam penelitian ini adalah 
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TKJI pada kelompok usia 16-19 tahun 
karena rata-rata usia siswa MAN kelas XI 
berkisar antara 16 sampai dengan 19 
tahun. Menurut Nurhasan (2001:118) 
bahwa untuk tes lari jarak pendek (sprint) 
Indonesia (TKJI) untuk putra usia (16-19 
tahun) adalah lari 60 meter.  
Petunjuk Pelaksanaan Tes   : 
a. Tujuan : Tes ini bertujuan untuk 

mengukur kecepatan 
b. Alat dan Fasilitas 

1) Lintasan lurus, rata, tidak licin, 
mempunyai lintasan lanjutan, 
berjarak 60 meter 

  2) Bendera start  
  3) Peluit 
  4) Tiang pancang 
  5) Stop watch 
  6) Serbuk kapur 
  7) Formulir  
  8) Alat tulis 

c. Petugas Tes 
1) Petugas pemberangkatan 
2) Pengukur waktu merangkap 

pencatat hasil tes 
d. Pelaksanaan 

1) Sikap permulaaan : Peserta berdiri 
dibelakang garis start 

2) Gerakan :  
a) pada aba-aba “SIAP” peserta 

mengambil sikap start berdiri, 
siap untuk lari 

  b) pada aba- aba “YA” peserta lari 
secepat mungkin menuju garis finish 
 3) Lari masih bisa diulang apabila 
peserta : 

a) mencuri start 
b) tidak melewati garis finish 
c) terganggu oleh pelari lainnya 

  d) jatuh / terpeleset 
4) Pengukuran waktu : Pengukuran waktu 

dilakukan dari saat bendera start 
diangkat sampai pelari melintasi garis 
finish. 

5)  Pencatat hasil 
a) hasil yang dicatat adalah waktu yang 

dicapai oleh pelari untuk menempuh 
jarak 60  meter dalam satuan detik 

b) waktu dicatat satu angka dibelakang 
koma 
  

3.5 Teknik Analisis Data 
a. Uji Normalitas 

Untuk menguji hipotesis terlebih 
dahulu dilakukan uji persyaratan yaitu uji 
normalitas dengan menggunakan uji 
normalitas menggunakan aplikasi statistik 
SPSS. Uji normalitas data dalam 
penelitian ini dengan menggunakan 
Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. 
Adapun untuk menguji normalitas ini 
dengan ketentuan : jika nilai signifikansi 
> 0.05 berarti normal, dan jika nilai 
signifikansi < 0.05 berarti tidak normal. 
b. Uji Homogenitas 

Untuk menentukan homogenitas 
data pre test dan post test dengan 
menggunakan aplikasi statistik SPSS, 
mengikuti langkah-langkah berikut : 
a) Tetapkan taraf signifikansi uji a = 0,05 
b) Bandingkan p dengan taraf signifikansi 
yang diperoleh 
c) Jika signifikansi yang diperoleh > a, 
maka variansi setiap sampel sama. 
d) Jika signifikansi yang diperoleh < a, 
maka variansi setiap sampel tidak sama. 
c. Uji beda 

Untuk melihat pengaruh latihan 
interval dalam meningkatkan kemampuan 
kecepatan lari 60 meter dilakukan uji 
hipotesis. Uji ini dimaksudkan untuk 
menguji perbedaan mean dari pre-tes 
terhadap post-tes dengan ketentuan : jika 
nilai t hitung > nilai t tabel atau jika nilai 
signifikansi > 0.05 maka Ho ditolak dan 
Hi diterima. Atau jika nilai t hitung < t 
tabel atau jika nilai signifikansi < 0.05 
maka Hoditerima dan H1 ditolak. Uji yang 
dipergunakan dalam uji hipotesis ini 
menggunakan Uji Paired Sample Test 
menggunakan SPSS.20.00. 
F. Hipotesis Statistik 

Hipotesis statistik dalam penelitian ini 
adalah : 

Jika : —t-hitung < t-tabel, maka Ho 
diterima artinya tidak ada pengaruh. 
Jika : t-hitung > t-tabel, maka Ho ditolak 
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dan Ha diterima artinya 
berpengaruh secara signifikan. 

Ho  : Tidak terdapat pengaruh latihan 
interval terhadap kecepatan lari 60 
meter siswa putra kelas XI MAN 
Panimbang Kabupaten Pandeglang 
. 

Ha  : Terdapat pengaruh latihan interval 
terhadap kecepatan lari 60 meter 
siswa putra  kelas XI MAN Panimbang 
Kabupaten Pandeglang. 

 
HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN 
4.1 Hasil Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pengaruh latihan interval 
terhadap kecepatan lari 60 meter  siswa 
putra kelas XI MAN Kabupaten 
Pandeglang..  
1. Data hasil Tes Awal 

Berdasarkan hasil tes awal kecepatan 
lari 60 meter didapat data sebagai berikut: 

Tabel 4.1. 
Daftar hasil tes awal lari 60 meter 

No Nama Hasil Tes Awal 
(detik) 

AK 11.50 
ABP 11.30 
AS 9.95 

4 ANH 9.00 
AM 9.65 
AR 11.80 
AS 12.20 
AS 10.00 
AS 12.00 
DMN 11.20 
EY 10.10 

12 FH 11.25 
13 FR 9.70 
14 HA 9.92 
15 IK 10.40 
16 IM 10.04 
17 IS 9.87 
18 JH 9.74 
19 KM 10.25 
20 MG 9.90 
21 N 11.95 
22 NFP 11.65 

Tabel 4.1. (Lanjutan) 

Nama Hasil Tes Awal 
(detik) 

23 NY 10.00 
24 PF 12.10 
25 RN 10.75 
26 RF 11.00 
27 SM 9.45 
28 TG 8.30 
29 WW 8.20 
30 YP 8.15 

Untuk lebih jelasnya deskripsi hasil tes 
awal kecepatan lari 60 meter dapat dilihat 
pada tabel 4.2. berikut : 

Tabel 4.2 
Deskripsi hasil tes awal  

 
   Statistic Std. 

Error 

tes 
awal 

Mean 10.3773 .21078 

95% 
Confidence 
Interval for 

Lower 
Bound 

9.9462  

Upper 
Bound 

10.8084  

5% Trimmed Mean 10.4007  

Median 10.0700  

Variance 1.333  

Std. Deviation 1.15451  

Minimum 8.15  

Maximum 12.20  

Range 4.05  

Interquartile Range 1.62  

Skewness -.175 .427 

Kurtosis -.613 .833 
2. Data hasil Tes Akhir 

Berdasarkan hasil tes akhir kecepatan 
lari 60 meter didapat data sebagai berikut: 

Tabel 4.3. 
Daftar hasil tes akhir lari 60 meter 

No Nama Hasil Tes Awal 
(detik) 

AK 9.70 
ABP 10.00 
AS 8.70 
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4 ANH 7.95 
AM 8.35 
AR 10.40 
AS 10.85 
AS 8.70 
AS 10.70 
DMN 9.50 
EY 8.90 

12 FH 9.90 
13 FR 8.40 
14 HA 8.65 
15 IK 9.20 
16 IM 8.75 
17 IS 8.60 
18 JH 8.45 
19 KM 9.00 
20 MG 8.67 
21 N 10.50 
22 NFP 10.25 
23 NY 8.70 
24 PF 10.75 
25 RN 9.30 
26 RF 9.35 
27 SM 8.15 
28 TG 7.45 
29 WW 7.30 
30 YP 7.30 
 
Untuk lebih jelasnya deskripsi hasil tes 
awal kecepatan lari 60 meter dapat dilihat 
pada tabel 4.4. berikut: 

Tabel 4.4. 
Deskripsi hasil tes akhir  

 
   

Statistic 
Std. 
Error 

tes 
akhir 

Mean 9.0807 .18439 
95% 
Confidence 
Interval 
for Mean 

Lower 
Bound 8.7035  

Upper 
Bound 9.4578  

5% Trimmed Mean 9.0831  
Median 8.8250  
Variance 1.020  
Std. Deviation 1.00997  
Minimum 7.30  

Maximum 10.85  
Range 3.55  
Interquartile Range 1.49  
Skewness .128 .427 
Kurtosis -.681 .833 

 
 
Rekapitulasi perbandingan hasil tes awal 
dan tes akhir dapat dilihat pada tabel 
berikut: 

Tabel 4.5. 
Rekapitulasi hasil tes awal  dan tes akhir  

Pre 
Tes 

Post 
Tes 

Selisi
h Rata-rata 10.38 9.08 1.3 

Tercepat 8.15 7.30 0.85 
Terlambat 12,20 10.85 1.35 
Standar 
deviasi 

1.15 1.00 0.15 
Berdasarkan tabel 4.4.  diketahui 

bahwa rata-rata tes awal  sebesar 10,38 
detik  dengan standar deviasi sebesar 1,15.  
Setelah mendapatkan latihan interval 
terhadap kecepatan lari 60 meter   siswa 
putra kelas XI MAN Kabupaten 
Pandeglang, tampak hasilnya menunjukan 
peningkatan rata-rata menjadi 9,08 detik 
dengan standar deviasi sebesar 1,00. Hal 
ini menunjukan peningkatan kecepatan lari 
60 meter  sebesar 1,3 detik. Untuk lebih 
jelasnya perbandingan tes awal   dan tes 
akhir  kecepatan lari 60 dapat dilihat pada 
gambar grafik berikut : 

 
Gambar 4.1. 

Perbandingan Hasil Tes awal  dan 
Tes akhir  
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3. Uji Normalitas Data  
a. Normalitas data tes awal  

Uji normalitas data dalam 
penelitian ini dengan menggunakan 
Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk 
dengan bantuan program komputer yaitu 
SPSS 20.00. Adapun untuk menguji 
normalitas ini dengan ketentuan : jika nilai 
signifikansi > 0.05 berarti normal, dan jika 
nilai signifikansi <  0.05 berarti tidak 
normal. dari perhitungan diperoleh hasil 
sebagai berikut : 
Tabel 4.6. 
Uji Normalitas Data tes awal  
 
 Kolmogorov-

Smirnova Shapiro-Wilk 
 Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 
tes 
awal .128 30 .200* .945 30 .123 

a. Lilliefors 
Significance Correction 

   

*. This is a lower bound of the 
true significance. 

  

 
Dari hasil di atas kita lihat pada 

kolom Kolmogorov-Smirnov dapat 
diketahui bahwa nilai signifikansi untuk 
tes awal  0,200 > 0,05; begitupun pada 
hasil uji normalitas dengan Shapiro-Wilk 
hasil tes awal  0,123 > 0,05. Dengan 
demikian data tes awal  berdistribusi 
normal.Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 
pada sebaran plot-plot pada gambar 
normal Q-Q plot di bawah ini: 

 
Gambar 4.2. 
Normal QQ Plots tes awal  

Dari gambar normal QQ plots juga 
terlihat plot-plot mengikuti garis fit line, 
maka variabel berdistribusi normal. 

b. Normalitas data tes akhir  
Hasil uji normalitas data hasil tes 

akhir  terlihat pada tabel di bawah ini : 
Tabel 4.7. 
Uji Normalitas Data tes akhir  
 
 Kolmogorov-

Smirnova Shapiro-Wilk 
 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
tes 
akhir .128 30 .200* .957 30 .265 

a. Lilliefors 
Significance Correction 

   

*. This is a lower bound of the 
true significance. 

  

 
Kriteria yang digunakan yaitu data 

dikatakan berdistribusi normal jika harga 
koefisien. Sig pada output Kolmogorov-
Smirnov test > dari alpha yang ditentukan 
yaitu 5 % (0.05).  Dari hasil di atas kita 
lihat pada kolom Kolmogorov-Smirnov 
dapat diketahui bahwa nilai signifikansi 
untuk tes akhir  0,200 > 0,05; begitupun 
pada hasil uji normalitas dengan Shapiro-
Wilk hasil tes akhir  0,265 > 0,05. Dengan 
demikian data tes akhir  berdistribusi 
normal. 

Hal ini juga di dukung dari gambar 
normal QQ plots di bawah ini juga terlihat 
plot-plot mengikuti garis fit line, maka 
variabel berdistribusi normal. 

 
 
Gambar 4.3. 
Normal QQ Plots tes akhir  
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4. Uji Homogenitas 
Untuk menentukan homogenitas data 

tes awal  dan tes akhir   dengan mengikuti 
langkah-langkah berikut : 
a) Tetapkan taraf signifikansi uji α = 

0,05  
b) Bandingkan p dengan taraf 

signifikansi yang diperoleh  
c) Jika signifikansi yang diperoleh > α, 

maka variansi setiap sampel sama 
(homogen)  

d) Jika signifikansi yang diperoleh < α, 
maka variansi setiap sampel tidak 
sama 
(tidak homogen). 
Berdasarkan perhitungan homogenitas 

data dari tes awal  dan  tes akhir  diperoleh 
hasil perhitungan di bawah ini :  

 
Tabel 4.8. 

Uji Homogenitas 
 
  Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 
tes 
awal 
–  
tes 
akhir 

Based on 
Mean .625 1 58 .432 

Based on 
Median .396 1 58 .531 

Based on 
Median 
and with 
adjusted df 

.396 1 56.810 .531 

Based on 
trimmed 
mean 

.660 1 58 .420 

 
Dari hasil pengujian statistik didapat 

nilai Based on Mean 0,432 lebih besar dari 
0,05. dengan demikian data penelitian di 
atas homogen. 

4. Uji Hipotesis 
a. Uji Paired Sample Tes 

Untuk melihat pengaruh latihan 
latihan interval terhadap kecepatan lari 60 
meter  pada siswa putra kelas XI MAN 
Kabupaten Pandeglang , dilakukan uji 
hipotesis. Uji ini dimaksudkan untuk 

menguji perbedaan mean dari pre-tes 
terhadap post-tes dengan ketentuan : jika 
nilai t hitung > nilai t tabel atau jika nilai 
signifikansi > 0.05 maka H0 ditolak dan H1 
diterima. Atau jika nilai thitung < ttabel atau 
jika nilai signifikansi < 0.05 maka Ho 
diterima dan H1 ditolak. Uji yang 
dipergunakan dalam uji hipotesis ini 
menggunakan Uji Paired Sample Tes. 
Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil 
seperti tabel 4.8 berikut ini : 
 
Tabel 4.9. 
Paired Samples Test 
 
 Paired Differences 

t d
f 

Sig. 
 (2-
taile
d) 

 
Me
an 

Std. 
De
v. 

Std. 
Erro
r 
Mea
n 

95% 
Confidence 
Interval of 
the 
Difference 

 Lowe
r 

Uppe
r 

tes 
aw
al  
tes 
ak
hir 

1.2
97 

.20
88 

.038
12 

1.21
871 

1.37
463 

34.0
18 

2
9 .000 

 
Keterangan : 
a. Sig.: tingkat signifikansi hubungan: 

Hasil 0,000 artinya signifikan pada 
level 0,01. 

b. Df: degree of freedom (derajat 
kebebasan) : Untuk uji T Paired selalu 
N- 1 (dimana N adalah jumlah sampel). 

c. T = nilai t hitung: hasil 34,018: Harus 
dibandingkan dengan t tabel pada df:29 
(2,045). Apabila  t hitung > t tabel: 
signifikan. 

d. Sig. (2-tailed): Nilai probabilitas/p 
value uji T Paired: Hasil = 0,000. 
Artinya: ada perbedaan antara sebelum 
dan sesudah perlakuan. Sebab: Nilai p 
value < 0,05 (95 % kepercayaan). 

e. Mean: 1,297. Bernilai Positif: Artinya 
terjadi kecenderungan penurunan waktu 
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sesudah perlakuan. Rata-rata 
penurunannya adalah 1,297, artinya 
terjadi peingkatan kecepatan. 

 
Berdasarkan tabel 4.8. tampak 

bahwa nilai thitung uji rata-rata 2 sampel 
berpasangan antara skor hasil siswa 
sebelum dengan sesudah perlakuan dengan 
latihan interval memang berbeda secara 
signifikan dimana nilai thitung  (34,018) 
lebih besar dari nilai ttabel (2,045).  Dengan 
demikian maka H0 ditolak dan Ha diterima 
yang berarti terdapat perbedaan atau 
perubahan yang signifikan atas sampel 
eksperimen setelah mendapat perlakuan 
dengan latihan interval. Dengan kata lain, 
dapat disimpulkan bahwa latihan interval 
berpengaruh terhadap peningkatan 
kecepatan lari 60 meter  siswa putra kelas 
XI MAN Kabupaten Pandeglang. 
A. Pembahasan 

Berdasarkan temuan yang 
diperoleh dari kegiatan penelitian yang 
telah dilakukan diketahui bahwa latihan 
dengan bentuk latihan interval 
berpengaruh terhadap peningkatan 
kecepatan lari 60 meter  pada siswa putra 
kelas XI MAN Kabupaten Pandeglang. 
Hal ini terlihat dari hasil tes awal  rata-rata 
kecepatan lari 60 meter  siswa putra kelas 
XI MAN Kabupaten Pandeglang  sebesar 
10,38 detik, sesudah diberi latihan interval 
rata-rata kecepatan larinya menjadi 9,08 
detik hal ini menunjukan peningkatan 
sebesar 1,3 detik.  

Berdasarka perhitungan uji beda 
dengan uji paired smple test nilai thitung  
(34,018) lebih besar dari nilai ttabel (2,045), 
atau t hitung (34,018) > t tabel (2,045), hal 
ini menunjukan terdapat perbedaan 
kecepatan lari 60 meter sebelum dan 
sesudah diberi perlakuan latihan interval.  

Kecepatan berlari adalah hasil kali 
antara panjang dan frekuensi (jumlah 
perdetik) langkahnya. Secara psikologis 
kecepatan dapat diartikan sebagai 
kemampuan untuk melakukan gerak dalam 
satuan waktu tertentu. 

Lari sprint membutuhkan 
ketanguhan langkah/straiding yang sangat 
tinggi (kecepatan dari kontraksi otot-otot), 
berusaha menjadikan si pelari terbiasa 
dengan langkah-langkah yang ideal dalam 
perlombaan dan pelari menyesuaikan 
dirinya pada usaha yang seimbang yang 
ada pada dirinya kemudian pada 
pergantian langkah diperlukan 
pengontrolan pada diri sendiri, rasa relax 
dan percepatan berlari. Untuk mencapai 
hasil lari yang baik ada beberapa unsur 
yang harus diperhatikan yaitu : gerakan 
start, gerakan sprint, dan gerakan finis. 
Dalam lari sprint yang dibutuhkan adalah 
kecepatan bergerak yakni kemampuan atlet 
bergerak secepat mungkin dalam satu 
gerak yang di tandai waktu antara gerak 
permulaan dengan gerak akhir. Unsur 
gerak kecepatan merupakan unsur 
kemampuan gerak dasar setelah kekuatan 
dan daya tahan yang berguna untuk 
mencapai mutu prestasi prima. Kecepatan 
atlet dapat ditingkatkan tergantung dari 
potensi sejak lahir dan hasil latihan teratur, 
cermat dan tepat.  

Untuk meraih hasil yang baik 
membutuhkan pembinaan waktu yang 
cukup lama. Waktu yang cukup lama bagi 
siswa sering kali menjemukan atau 
membosankan. Pelatih harus bisa 
memikirkan bagaimana supaya siswa tidak 
bosan. Sebab bosan akan mengurangi 
motivasi untuk berlatih. Untuk mengatasi 
kebosanan dan kejemuan atlit atau siswa 
dalam berlatih, para pelatih perlu 
menggunakan metode-metode dan 
materi/isi latihan secara bervariasi.  

Salah satu bentuk latihan yang 
dapat dilakukan adalah latihan interval  
merupakan salah satu metode latihan yang 
dapat meningkatkan kecepatan dari 
kontraksi otot-otot dalam melakukan lari 
sprint. Untuk meningkatkan kemampuan 
lari sprint siswa dibutuhkan latihan yang 
mengarah pada teknik dasar lari sprint dan 
peningkatan kecepatan dari kontraksi otot-
otot serta koordinasi gerakan dasar lari 
sprint itu sendiri. Menyadari pentingnya 
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latihan yang mengarah pada penguasaan 
teknik dasar dan peningkatan kecepatan 
dari kontraksi otot-otot yang berperan 
penting dalam lari sprint maka latihan 
harus mengarah langsung pada dua aspek 
tersebut. 

Latihan interval atau latihan 
berselang merupakan latihan yang 
bercirikan adanya interval kerja diselingi 
interval istirahat (recovery), misalnya 
latihan– istirahat – latihan–istirahat dan 
seterusnya dalam sekali latihan. Latihan 
interval adalah acara latihan yang penting 
dimasukkan dalam program latihan 
keseluruhan. Interval training memberikan 
hasil yang sangat positif bagi 
perkembangan daya tahan maupun stamina 
atlet. Bentuk latihan dalam interval 
training dapat berupa lari (interval 
running) atau renang (interval swimming) 
dan juga dapat diterapkan dalam weight 
training, circuit training dan sebagainya.  
Adapun beberapa faktor yang harus 
dipenuhi dalam latihan interval:  
a. Lama latihan (jarak lari yang di tempuh)  
b. Beban (intensitas) latihan (waktu 
tempuh untuk jarak)  
c. Ulangan (repetition) melakukan latihan  
d. Masa istirahat (recovery internal) 

setelah setiap repetisi latihan (masa 
istirahat di antara setiap pengulangan).  

Dalam latihan interval, aspek 
interval dan istirahat ini penting sekali 
adanya. Istirahat pada sistem interval 
training adalah istirahat aktif dan bukan 
istirahat yang pasif. Istirahat pada sistem 
inteval bisa berupa jalan, relaxed jogging, 
melakukan bentuk-bentuk latihan senam 
kelentukan, peregangan dan sebagainya. 
Jogging secara rileks adalah cara yang baik 
untuk pemulihan atau recovery yang cepat 
dan efektif. 
 
5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan data statistik hasil 
penelitian tentang pengaruh latihan 
interval terhadap kecepatan lari 60 meter 
siswa putra kelas XI MAN Panimbang  
Kabupaten Pandeglang, sebelum diberi 

latihan interval hasil tes awal  rata-rata 
kecepatan lari 60 meter  siswa putra kelas 
XI MAN Kabupaten Pandeglang  sebesar 
10,38 detik, sesudah diberi latihan interval 
rata-rata kecepatan larinya menjadi 9,08 
detik hal ini menunjukan peningkatan 
sebesar 1,3 detik. Berdasarka perhitungan 
uji beda dengan uji paired smple test nilai 
thitung  (34,018) lebih besar dari nilai ttabel 
(2,045), atau t hitung (34,018) > t tabel 
(2,045), hal ini menunjukan terdapat 
perbedaan kecepatan lari 60 meter sebelum 
dan sesudah diberi perlakuan latihan 
interval. 

Kesimpulan dalam penelitian ini 
adalah latihan interval berpengaruh terhadap 
kecepatan lari 60 meter siswa putra kelas XI 
MAN Panimbang Kabupaten Pandeglang. 
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ABSTRAK 
 
   Penelitian ini bertujuan untuk 1. mengetahui peran guru dalam pengembangan 
pembentukan karakteristik anak usia dini melalui permainan tradisional.2. untuk mengetahui 
proses kegiatan pengembangan pembentukan karakteristik anak usia dini. 3. Untuk 
mengetahui cara guru mengatasi anak yang memiliki karakteristik yang berbeda. 4. Untuk 
mengetahui media yang digunakan dalam upaya pengembangan pembentukan karakteristi 
anak usia dini melalui permainan tradisional. 5. Untuk mengetahui cara guru mengevaluasi 
karakteristik anak usia dini melalui permainan tradisional. Yana terdiri dari 25 anak didik. 
Waktu penelitian mulai tanggal 07 januari s.d 07 februari 2017 selama 1 bulan. Metode 
penelitian yaitu deskriptif kualitatif.  Pendidikan Anak Usia Dini yang merupakan sarana 
yang diperlukan anak untuk mempersiapkan diri baik jasmani maupun rohani sebagai bekal 
untuk memasuki jenjang pendidikan yang selanjutnya. 
Kata kunci: Karakteristik Anak Usia Dini, Permainan Tradisional 
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1.1 Latar Belakang 
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 

adalah pendidikan yang berfungsi untuk 
membantu pertumbuhan dan 
perkembangan jasmani, serta 
perkembangan kejiwaan peserta didik yang 
dilakukan di luar maupun di dalam 
lingkungan keluarganya. Pendidikan anak 
usia dini sepatutnya juga mencakup 
seluruh proses stimulasi psikososial dan 
tidak terbatas pada proses pembelajaran 
yang terjadi pada lembaga pendidikan. 
Pendidikan anak usia dini dapat 
berlangsung dimana saja dan kapan saja 
seperti halnya interaksi manusia yang 
terjadi di dalam keluarga, teman sebaya, 
dan dari hubungan kemasyarakatan yang 
sesuai dengan kondisi dan perkembangan 
anak usia dini (Anwar dan Ahmad, 
2004:2) 

Anak usia PAUD yang berada pada 
masa lima tahun pertama yang disebut the 
golden years merupakan masa emas 
perkembangan anak. Pada masa tersebut 
anak mempunyai potensi yang sangat besar 
untuk mengoptimalkan segala aspek 
perkembangannya, termasuk 
perkembangan motoriknya. Hal ini 
perkembangan dari unsur kematangan dan 
pengendalian gerak tubuh.  

Keterampilan motorik, dan kontrol 
motorik, keterampilan lokomotor anak 
prasekolah tidak akan berkembang tanpa 
adanya kematangan kontrol motorik. 
Kontrol lokomotor tidak akan optimal 
tanpa kebugaran tubuh. Kebugaran tubuh 
tidak akan tercapai tanpa latihan fisik 
(Anwar dan Ahmad,2004:2). 

Pendidikan Anak Usia Dini 
(PAUD) sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
Dalam Permendiknas nomor 58 tahun 
2009 PAUD merupakan bentuk 
pendidikan anak usia dini yang terdapat di 
jalur  non formal (Hapidin, 2007:1.4).  
Sebagai salah satu lembaga pendidikan 
anak usia dini, PAUD mengelola anak usia 
empat sampai enam tahun. Jika ditelusuri 

lebih mendalam makna PAUD maka akan 
sampailah pada pengertian taman yang 
mengandung makna filosofis bahwa 
PAUD merupakan taman yang indah, 
tempat anak-anak bermain sehingga anak 
mempunyai teman yang banyak dan 
bersosialisasi. 

Perkembangan anak meliputi 
segala perubahan yang terjadi pada anak, 
baik fisik, kognitif, emosi dan psikososial. 
Kemampuan anak untuk bersosialisasi 
dengan lingkungannya terkait dengan 
perkembangan psikososialnya. Masa 
perkembangannya, pembelajaran yang 
sesuai dengan kemampuan dan 
perkembangan anak memang dibutuhkan. 
Oleh karena itu, pembelajaran pada usia 
prasekolah merupakan tempat untuk 
mengembangkan potensi seoptimal 
mungkin sesuai dengan kemampuan, 
bakat, dan minat anak. 

Menurut Samsudin (2008:20) pada 
masa anak kecil perkembangan fisik 
berada pada suatu tingkatan dimana secara 
organis telah memungkinkan untuk 
melakukan beberapa macam gerak dasar 
dengan variasinya. Ukuran fisik yang 
semakin tinggi dan semakin  besar serta 
peningkatan jaringan otot yang cepat pada 
tahun-tahun terakhir masa ini telah 
memungkinkan bagi anak lebih mampu 
menjelajahi ruang yang lebih luas, serta 
menjangkau objek-objek yang berada 
disekitarnya. 

Pada perkembangannya, anak akan 
mengalami kemampuan untuk tugas gerak 
yang lebih banyak. Jenis-jenis gerak dapat 
dikuasai pada tahun-tahun yang berbeda-
beda. Menurut (Sukintaka 1992:50) masa 
anak-anak awal atau usia 2-7 tahun 
mengalami tahap gerak dasa. Pada masa 
ini anak membentuk dasar untuk gerak. 
Dasar gerak untuk keterampilan meliputi 
gerak lokomotor, nonlokomotor, 
manipulatif, dan menyadari gerak yang 
akan merupakan dasar dari macam-macam 
keterampilan, dan dapat melaksanakannya 
dengan tangkas. Anak-anak yang 
menunjukan aktifitas lokomotor yang baik 
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pada usia pra sekolah akan mempengaruhi 
aspek perkembangan lokomotor pada masa 
selanjutnya. Sebaliknya, jika anak kurang 
menunjukan keterampilan lokomotor yang 
baik pada usia prasekolah dapat 
mempengaruhi perkembangan lokomotor 
adalah diberikannya permainan tradisional. 

Permainan tradisional merupakan 
permainan yang telah dimainkan oleh 
anak-anak pada suatu daerah secara tradisi 
(Kurniati, 2010:3). Pada waktu sekarang 
mungkin sekali permainan tradisional itu 
tidak lagi dimainkan oleh anak-anak. 
Permainan yang merupakan hasil budi 
daya manusia pada masa lampau itu, 
sebenarnya telah menarik anak untuk 
bersenang-senang, dan mempunyai 
pengaruh yang sangat bermakna pada 
perkembangan pribadi anak-anak. 
Permainan-permainan tradisional memiliki 
nilai positif, misalnya anak menjadi 
banyak bergerak sehingga terhindar dari 
masalah obesitas anak. Sosialisasai mereka 
dengan orang lain akan semakin baik 
karena dalam permainan dimainkan oleh 
minimal 2 anak. Selain itu, dalam 
permainan berkelompok mereka juga harus 
menentukan strategi, berkomunikasi dan 
bekerja sama dengan anggota tim. 

Permainan tradisional yang 
tersebar di Banten secara umum 
memberikan kegembiraan kepada anak-
anak yang melakukannya. Pada umumnya 
permainan itu memiliki sifat yang 
universal, namun setiap daerah atau tempat 
memiliki cara yang berlainan dalam 
melakukan permainan ini.  

    Masyarakat Banten disinyalir 
sejak jaman klasik memiliki   
kecenderungan untuk memiliki 
keterampilan presentatif yang bersifat 
entertainment dalam wujud permainan 
rakyat yang dapat dijumpai dimana-mana. 
(Kurniati, 2010:2). 

Direktorat Nilai Budaya (Kurniati, 
2010:3) menjelaskan, bahwa Permainan 
rakyat tradisional pada dasarnya dapat 
digolongkan menjadi dua, yaitu permainan 
untuk bermain dan permainan untuk 

bertanding. Permainan untuk bermain 
lebih bersifat untuk mengisi waktu 
senggang, sedangkan permainan untuk 
bertanding hanya sedikit memiliki sifat 
tersebut. Ciri-ciri dari permainan ini adalah 
terorganisir, bersifat kompetetif, 
dimainkan paling sedikit dua orang, selain 
itu mempunyai kriteria yang menentukan 
siapa yang menang dan yang kalah serta 
mempunyai peraturan yang diterima 
bersama. 

Jenis-jenis permainan tradisional 
sangat banyak, hampir semua permainan 
tradisional berhubungan dengan lokomotor 
maupun motorik anak. Salah satu 
permainan tradisional yang dapat 
meningkatkan motorik anak khususnya 
gerak dasar keterampilan gerak 
manipulatif. Keterampilan gerak 
manipulatif melibatkan kontrol objek 
utama, dengan tungkai dan tungkai. Ada 
dua klasifikasi dalam keterampilan 
manifulatif, yaitu : menerima dan memberi 
kuat. Menerima merupakan keterampilan 
menerima objek contohnya yaitu 
menangkap dan menghentikan, sedangkan 
memberi kuat merupakan keterampilan 
karakteristik untuk memberi kuat kepada 
objek contohnya, yaitu melempar, 
memukul, dan menyepak. 

Berdasarkan pernyataan diatas, maka 
penelitian ini memfokuskan pada kajian 
upaya pengembangan pembentukan 
karakteristik anak usia dini melalui 
permainan tradisional di PAUD Sekolah 
Taman Yunior (STY) Harmoni Kecamatan 
Citangkil Kota Cilegon. 
  
KAJIAN TEORITIS 
2.1 Landasan Teori 

Hakikat Pembelajaran Anak Usia 
Dini 

Kegiatan pembelajaran pada anak 
usia dini harus senantiasa berorientasi 
kepada kebutuhan anak. Oleh karena itu, 
perlulah kiranya kita mengetahui hakikat 
pembelajaran anak usia dini: 

2.2 Proses pembelajaran bagi anak 
usia dini adalah proses interaksi 
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antar anak, sumber belajar dan 
pendidik dalam suatu lingkungan 
belajar tertentu untuk mencapai 
tujuan yang telah ditetapkan. 

2.3 Sesuai dengan karakteristik anak 
usia dini yang bersifat aktif 
melakukan berbagai eksplorasi 
dalam kegiatan bermain, maka 
proses pembelajarannya 
ditekankan pada aktifitas anak 
dalam bentuk belajar sambil 
bermain. 

2.4 Belajar sambil bermain ditekankan 
pada pengembangan potensi di 
bidang fisik (koordinasi motorik 
halus dan kasar), intelegensi (daya 
pikir, daya cipta, kecerdasan emosi 
dan kecerdasan spiritual), sosial-
emosional (sikap, perilaku serta 
agama), bahasa dan komunikasi 
menjadi kompetensi,kemampuan 
yang secara aktual dimiliki anak. 

2.5 Penyelenggaraan pembelajaran 
bagi anak usia dini perlu 
memberikan rasa aman bagi anak 
usia tersebut. 

2.6 Sesuai dengan sifat perkembangan 
anak usia dini proses 
pembelajarannya di laksanakan 
secara terpadu. 

2.7 Proses pembelajaran pada anak 
usia dini akan terjadi apabila anak 
tersebut secara aktif berinteraksi 
dengan lingkungan belajar yang 
diatur pendidik. 

2.8 Program belajar mengajar bagi 
anak usia dini dirancang dan 
dilaksanakan sebagai suatu sistem 
yang dapat menciptakan kondisi 
yang menggugah dan memberi 
kemudahan bagi anak usia dini 
untuk belajar sambil bermain 
melalui berbagai aktifitas yang 
bersifat konkrit, dan yang sesuai 
dengan tingkat pertumbuhan dan 
perkembangan serta kehidupan 
anak usia dini. 

2.9 Keberhasilan proses pembelajaran 
anak usia dini ditandai dengan 

pencapaian pertumbuhan dan 
perkembangan anak-anak usia 
secara optimal dan dengan hasil 
pembelajaran yang mampu 
menjadi jembatan bagi anak usia 
dini untuk menyesuaikan diri 
dengan lingkungan dan 
perkembangan selanjutnya. 

Uraian di atas kiranya dapat 
dipahami oleh pendidik, karena cukup 
banyak pendidik yang tidak sabar 
menghadapi anak-anak usia dini, 
khususnya yang berkaitan dengan 
pembelajaran dan pelatihan. Mereka 
memperlakukan anak-anak usia dini 
dengan tuntutan-tuntutan kemampuan 
yang sering tidak tepat dan melebihi dari 
batas kemampuan yang dimiliki. Cukup 
banyak pelajaran dan pelatihan yang hanya 
membawa kebosanan, kejenuhan, 
kelelahan dan akhirnya menghasilkan 
kegagalan entah pada masa kanak 
kanaknya entah ketika tumbuh sebagai 
remaja. 

Anak usia dini sebagaimana yang 
termaktub dalam Undang-undang 
Sisdiknas tahun 2003 pasal 1 ayat 14 
menyatakan bahwa : “Pendidikan anak 
usia dini adalah suatu upaya pembinaan 
yang ditujukan kepada anak sejak lahir 
sampai dengan usia enam tahun yang 
dilakukan melalui pemberian rangsangan 
pendidikan untuk membantu pertumbuhan 
dan perkembangan jasmani dan rohani 
agar anak memiliki kesiapan dalam 
memasuki pendidikan lebih lanjut”. 
Batasan lain mengenai usia dini pada anak 
berdasarkan psikologi perkembangan yaitu 
antara usia 0–8 tahun.  

Di samping istilah pendidikan anak 
usia dini terdapat pula terminologi 
pengembangan anak usia dini yaitu upaya 
yang dilakukan oleh masyarakat dan atau 
pemerintah untuk membantu anak usia dini 
dalam mengembangkan potensinya secara 
holistik baik aspek pendidikan, gizi 
maupun kesehatan (Direktorat PADU, 
2002:3). 
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Pertumbuhan sering dikaitkan 
dengan kata perkembangan sehingga ada 
istilah tumbuh kembang. Ada pendapat 
yang mengatakan bahwa pertumbuhan 
merupakan bagian dari perkembangan. 
Namun sebenarnya pertumbuhan dan 
perkembangan adalah dua hal yang 
berbeda. Pertumbuhan adalah perubahan 
ukuran dan bentuk tubuh atau anggota 
tubuh, misalnya bertambah berat badan, 
bertambah tinggi badan, bertambah 
lingkaran kepala, bertambah lingkar 
lengan, tumbuh gigi susu, dan perubahan 
tubuh yang lainnya yang biasa disebut 
pertumbuhan fisik. Pertumbuhan dapat 
dengan mudah diamati melalui 
penimbangan berat badan atau pengukuran 
tinggi badan anak. Pemantauan 
pertumbuhan anak dilakukan secara terus 
menerus dan teratur. 

Adapun perkembangan adalah 
perubahan mental yang berlangsung secara 
bertahap dan dalam waktu tertentu, dari 
kemampuan yang sederhana menjadi 
kemampuan yang lebih sulit, misalnya 
kecerdasan, sikap, tingkah laku, dan 
sebagainya. Proses perubahan mental ini 
juga melalui tahap pematangan terlebih 
dahulu. Bila saat kematangan belum tiba 
maka anak sebaiknya tidak dipaksa untuk 
meningkat ke tahap berikutnya misalnya 
kemampuan duduk atau berdiri. 
 
METODOLOGI PENELITIAN 
3.1 Tempat dan waktu penelitian 

1. Tempat 
Penelitian ini akan dilaksanakan di 
PAUD STY Harmony Jl. Randu II 
FWA 88 B No 8 Rt 04/ Rw 04 
kelurahan warnasari kecamatan 
citangkil kota cilegon profinsi 
banten. Dengan ini peneliti dapat 
mengetahui perkembangan anak 
secara satu persatu, seperti sejauh 
mana anak dapat memahami 
kegiatan yang diberikan oleh guru. 
Karakter Anak Usia Dini perlu 
dikemangkan lagi, agar karakter 

anak lebih matang saat memasuki 
sekolah dasar (SD). 

2. Waktu 
Penelitian ini dilaksanakan 

pada waktu yang telah ditentukan 
yakni pada tanggal 07 januari 2017 
s.d 07 februari 2017 di PAUD STY 
Harmony. Pada umumnya peelitian 
kualitatif memerlukan waktu yang 
cukup panjang karena tujuan 
penelitian kualitatif adalah 
menemukan suatu pola tertentu. 
Penelitian kualitatif dikatakan selesai 
jika data-data yang didapatkan sudah 
sesuaidan cukup. 

 
2.2 Populasi dan Sampel 

Populasi menurut Suharsimi 
Arikunto (2002:108) adalah “Keseluruhan 
subjek penelitian apabila seseorang ingin 
meneliti semua elemen yang ada dalam 
wilayah penelitian, maka penelitiannnya 
merupakan penelitian populasi“ 

Menurut Syaodih (2008:251) 
“Populasi juga dibedakan antara populasi 
target dengan populasi terukur atau 
“accsesable population” yang secara riil 
dijadikan sampel”. 

Dari pengertian tersebut diatas, 
Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh siswa PAUD Sekolah Taman 
Yunior (STY) Harmoni Kecamatan 
Citangkil yang bejumlah 30 anak. 
Mengenai besarnya sampel yang akan 
dipergunakan dalam penelitian ini penulis 
berpedoman kepada pendapat Suharsimi 
Arikunto (2002:109) yang menyatakan 
bahwa : “untuk sampel penelitian maka 
apabila subjeknya kurang dari 100 lebih 
baik diambil semua sehingga penelitiannya 
merupakan penelitian populasi”.  

Populasi adalah jumlah 
keseluruhan subyek, obyek, atau sesuatu 
yang ada yang mempunyai ciri yang sama. 
Yang menjadi populasi dalam penelitian 
ini adalah siswa PAUD STY Harmoni 
Kecamatan Citangkil. 

Sedangkan sampel diambil dari 
populasi yang dianggap representatif 
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dengan melalui permainan tradisional 
Sorodot Gaplok dalam rangka peningkatan 
lokomotor anak usia dini. Penelitian ini 
akan dilaksanakan di PAUD STY Harmoni 
Kecamatan Citangkil. Objek  penelitian 
adalah anak PAUD yang berjumlah 30 
siswa. 
Salah satu syarat utama dan sampel yang 

baik adalah sampel itu harus 
mengandung atau meliputi ciri-ciri 
maupun sifat-sifat yang terdapat 
pada populasi. Dengan kata lain 
sampel yang baik adalah sampel 
representatif atau mencerminkan 
populasi. Dalam penelitian ini, 
jumlah populasinya kurang dari 100, 
maka dari itu keseluruhan populasi 
penelitian dijadikan sampel (total 
sampling) adalah 30 anak . 

3.2 Langkah – langkah Pengumpulan 
Data 

Syaodih (2008:114) “Pengumpulan 
dan analisis data penelitian kualitatif 
bersifat interaktif, berlangsung dalam 
lingkaran yang saling tumpang tindih”. 
Langkah-langkahnya biasa disebut strategi 
pengumpulan dan analisis data, teknik 
yang digunakan fleksibel, tergantung pada 
strategi terdahulu yang digunakan dan data 
yang telah diperoleh. Secara umum 
langkah-langkahnya ada kesamaan antara 
satu penelitian dengan penelitian lainnya, 
tetapi di dalamnya ada variasi. 

1. Perencanaan 
Perencanaan meliputi merumuskan 
situasi penelitian yaitu situasi dan 
lokasi PAUD Sekolah Taman 
Yunior (STY) Harmoni Kecamatan 
Citangkil sebagai sumber data. 

2. Pengumpulan data 
Pengumpulan data melalui 
wawancara dilengkapi dengan data 
pengamatan dan data dokumen. 

3. Pengumpulan data dasar  
Pengumpulan data dasar peneliti 
benar-benar melihat, 
mendengarkan, membaca dan 
merasakan apa yang ada dengan 
penuh perhatian 

4. Pengumpulan data penutup 
Peneliti mengakhiri pengumpulan 
data setelah mendapatkan semua 
informasi yang dibutuhkan atau 
tidak ditemukan lagi data baru. 

5. Melengkapi 
Langkah melengkapi merupakan 
kegiatan menyempurnakan hasil 
analisis data dan menyusun cara 
menyajikannya. 
 

3.3 Instrumen Penelitian 
1. Instrumen pengumpulan data dalam 

penelitian ini yaitu: 
a. Pedoman wawancara yang terdiri 

dari beberapa daftar pertanyaan 
yang berhubungan dengan judul 
penelitian. 

b. Pedoman observasi, yaitu yang 
berisi tentang gambaran nyata yang 
akan dijadikan objek penelitian 
diantaranya adalah bagaimana 
kondisi objek yang akan diteliti 
tersebut. 

c. Pedoman dokumentasi, yaitu 
pedoman mengenai isi 
dokumen-dokumen tertulis yang 
diperoleh dari tempat penelitian 

3.4 Prosedur Pengolahan Data 
 Pengolahan data merupakan proses 
penting, oleh karena itu harus dilakukan 
secara benar. Data yang dikumpulkan 
kemudian diolah, yang termasuk dalam 
kegiatan pengumpulan data ialah 
perencanaan, pengumpulan data, 
pengumpulan data dasar, pengumpulan 
data penutup dan melengkapi prosedur dari 
pengolahan data kualitatif  berisi deskripsi 
tentang hal-hal esensial dari pertanyaan 
Syaodih (2008:136). 

Untuk mengolah data yang 
diperoleh dari hasil angket selanjutnya 
diolah dengan melalui langkah-langkah 
sebagai berikut : 

1. Seleksi data disini penulis 
menyeleksi data yang telah 
dikumpulkan dengan maksud untuk 
memperoleh data yang sesuai 
dengan tujuan penelitian 
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2. Klasifikasi data, pada tahap ini data 
diklasifikasikan berdasarkan pada 
kesatuan jumlah yang dapat 
dihitung dengan bilangan koma 
yang dapat diukur atau diklasifikasi 
kuantitatif, dengan maksud agar 
data itu mudah diolah dan mudah 
diambil kesimpulannya serta 
tanggapan-tanggapannya. Data ini 
diklasifikasikan berdasarkan aspek 
/ variabel yang diteliti. 

3. Tabulasi data yang dikelompokan 
kemudian ditabulasikan, agar dapat 
diketahui frekuensinya dari tiap-
tiap alternatif jawaban, juga untuk 
mempermudah dalam membaca 
dengan membandingkan antara 
alternatif jawaban yang satu 
dengan jawaban yang lainnya. 

4. Analisa dan penafsiran data, dalam 
menganalisa data hasil penelitian 
ini digunakan teknik statistik 
sederhana yaitu presentase, 
dimaksudkan untuk mengetahui 
besar kecilnya proporsi setiap 
alternatif jawaban. 
Pengolahan dilakukan dengan cara 

manual dibuat prosentase menggunakan 
rumus : 
 
 
 
 
 
 
Keterangan : P = Prosentase 
jawaban 
  F = Jumlah 
pertanyaan yang dijawab benar 
  N = Jumlah semua 
pertanyaan 
  100% = Bilangan tetap 

Sebagai contoh responden 
menjawab pertanyaan sebanyak 5 dari 10 
pertanyaan, maka perhitungannya : 
  5 
P =  x 100 % 
  10 
 

 =          50 % 
Sedangkan analisa data yang 

digunakan oleh penulis yaitu analisa 
Univariant yaitu dengan menghitung 
distribusi dari masing-masing variabel 
yang diteliti . 

Adapun kategori yang digunakan 
oleh penulis yaitu kategori menurut 
Suharsimi Arikunto : 

1. Kategori BAIK  
apabila pertanyaan dijawab oleh 
responden 76 – 100 % 

2. Kategori CUKUP 
apabila pertanyaan dijawab oleh 
responden 56 – 75 % 

3. Kategori KURANG 
apabila pertanyaan dijawab 
responden 40 – 55 % 

4. Kategori KURANG SEKALI 
apabila pertanyaan dijawab responden 

kurang dari < 40 %. 
 
HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN 
4.1 Hasil Penelitian 
Kondisi Objektif  dan Subjektif  
Penelitian 

PAUD Sekolah Taman Yunior 
(STY) Harmoni Kecamatan Citangkil ini 
terdiri dari dua kelas yaitu kelas A yang 
berkisar umur empat sampai lima tahun, 
dan kelas B yang berkisar umur lima 
sampai enam tahun dengan  jumlah murid 
30 orang. Personil PAUD Sekolah Taman 
Yunior (STY) Harmoni Kecamatan 
Citangkil terdiri dari lima orang yang 
diantarnya Kepala Sekolah, Tutor. 

Undang-undang Sistem Pendidikan 
Nasional No. 20 Tahun 2003 menyatakan 
bahwa pendidikan nasional bertujuan 
untuk berkembangnya pendidikan nasional 
agar menjadi manusia yang beriman dan 
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
berakhlak mulia, berilmu, cakap dan 
mandiri. 

PAUD Sekolah Taman Yunior 
(STY) Harmoni Kecamatan Citangkil pada 
saat ini dipimpin oleh Ketua Pengelola. 
Selain dua orang pengurus dan enam orang 

  F 

P =  x 100 % 
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pendidik, yang semuanya diangkat 
berdasarkan surat keputusan dari Ketua 
Pengelola 
1.1. Tujuan Umum Penyelenggaraan 

PAUD Sekolah Taman Yunior 
(STY) Harmoni Kecamatan 
Citangkil 
a) Mendidik manusia muslim 

berakhlak mulia, cakap, percaya 
pada diri sendiri dan berguna bagi 
masyarakat, bangsa dan negara. 

b) Membantu meletakkan dasar ke 
arah perkembangan sikap 
pengetahuan, keterampilan, dan 
daya cipta yang diperlukan oleh 
anak dalam rangka menyesuaikan 
diri dengan lingkungannya dan 
pertumbuhan serta perkembangan 
selanjutnya. 

c) Membantu mengembangkan 
seluruh potensi dan kemampuan 
fisik, intelektual, emosional, 
moral dan agama secara optimal 
dalam lingkungan pendidikan 
yang kondusif, demokratis dan 
kompetitif (Anak Usia Dini Pasal 
28 ayat 4) 

d) Mengembangkan benih-benih 
keimanan dan ketaqwaan kepada 
Allah SWT sedini mungkin dalam 
kepribadian anak yang terwujud 
dalam perkembangan kehidupan 
jasmaniah dan rohaniah sesuai 
dengan tingkat perkembangannya. 
(PPA Bagian Dikdasmen PAI). 

1.2. Visi 
“Membangun Bangsa Dengan 
Pendidikan Anak Usia Dini 
Yang Berwawasan Masa Depan 
Dan Berahlakul Karimah 
Unggul Dalam Iman Dan 
Takwa“  
 

1.3. Misi 
a) Menjalin setiap kegiatan 

bernilai ibadah 
b) Mengembangkan suasana 

belajar yang menyenangkan 

c) Memberdayakan potensi 
sekolah untuk memberikan 
pelayanan yang maksimal 

1. Proses Pelaksanaan Pembelajaran 
Permainan Tradisional di PAUD 
Sekolah Taman Yunior (STY) 
Harmoni Kecamatan Citangkil 

Bermain merupakan pendekatan 
dalam melaksanakan pembelajaran di 
PAUD. Kegiatan pembelajaran yang 
disiapkan oleh pendidik hendaknya 
dilakukan dalam situasi yang menyeluruh  
dengan menggunakan strategi, metode, 
materi/bahan, dan media yang menarik 
serta mudah diikuti oleh anak. Melalui 
bermain anak diajak untuk bereksplorasi, 
menemukan dan mamanfaatkan objek-
objek yang dekat dengan anak, sehingga 
pembelajaran menjadi bermakna bagi 
anak. Ketika bermain anak membangun 
pengertian yang berkaitan dengan 
pengalamannya. 

Perkembangan anak bersifat 
sistematis, progresif dan 
berkesinambungan. Hal ini berarti 
kemajuan perkembangan satu aspek akan 
mempengaruhi aspek perkembangan 
lainnya. Karakteristik anak memandang 
segala sesuatu sebagai suatu keseluruhan, 
bukan bagian demi bagian. Stimulasi harus 
diberikan secara terpadu sehingga seluruh 
aspek perkembangan dapat berkembang 
secara berkelanjutan, dengan 
memperhatikan kematangan dan konteks 
sosial, dan budaya setempat. 

 Kegiatan pembelajaran pada anak 
harus senantiasa berorientasi kepada 
kebutuhan anak. Anak pada usia dini 
sedang mambutuhkan proses belajar untuk 
mengoptimalkan semua aspek 
perkembangannya. Dengan demikian 
berbagai jenis kegiatan pembelajaran 
hendaknya dilakukan berdasarkan pada 
perkembangan dan kebutuhan masing-
masing anak. 

Proses pembelajaran yang aktif, 
kreatif, inovatif, efektif dan menyenangkan 
dapat dilakukan oleh anak yang disiapkan 
oleh pendidik melalui kegiatan-kegiatan 
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yang menarik, menyenangkan untuk 
membangkitkan rasa ingin tahu anak, 
memotivasi anak untuk berpikir kritis, dan 
menemukan hal-hal baru. Pengelolaan 
pembelajaran hendaknya dilakukan secara 
demokratis, mengingat anak merupakan 
subjek dalam proses pembelajaran. 

Proses pembelajaran di PAUD 
memberikan kesempatan kepada peserta 
didik untuk berpikir, bertindak, 
berpendapat serta berekspresi secara bebas 
dan bertanggung jawab. 

 
 

2. Hasil Permainan Tradisional 
Sorodot Gaplok Dalam Rangka 
Pengembangan Pembentukan 
Karakter Usia Dini di PAUD 
Sekolah Taman Yunior (STY) 
Harmoni Kecamatan Citangkil 

Selanjutnya upaya pengembangan 
pembentukan karakter anak melalui 
permainan tradisional Sorodot Gaplok 
membentuk individu, sehingga mengalami 
peningkatan yang signifikan seperti pada 
saat tutor memberikan gerakan pada anak. 
Anak terlihat lebih aktif dan sangat 
antusias dalam mengikuti kegiatan 
sebelumnya yang dilakukan disekolah. Di 
sekolah itu anak telah menunjukkan 
permainan tradisional khususnya dengan 
sikap-sikap positif, seperti belajar 
melakukan dengan gerakan dengan lentur 
dengan tetap kondisi seperti ini dipakai 
jika dihubungkan dengan teori 
perkembangan Karakter anak yang 
diterangkan oleh  Kurniati, (2010:56). 
Upaya tersebut sejalan dengan pendapat 
(Chatrine Landerch 
(Hilderbraun,1984:422). 
A. Pelaksanaan Pembelajaran  

Menurut tutor Tahap pertama, yaitu 
pelaksanaan sebelum melaksanakan 
permainan tradisional untuk 
pengembangan pembentukan karakter 
anak usia dini . Hal ini dilakukan untuk 
mengetahui kondisi awal Karakter  anak 
PAUD Sekolah Taman Yunior (STY) 
Harmoni Kecamatan Citangkil sebelum 

mendapat pembelajaran. Pelaksanaan 
dilakukan selama 1 hari. Pedoman 
pelaksanaan yang digunakan terdiri dari 9 
pertanyaan observasi yang telah teruji 
kevalidannya serta rehabilitasnya. Adapun 
hasil pelaksanaannya dapat dilihat pada 
pokok bahasan hasil penelitian.  

Tahap kedua yaitu pelaksanaan 
pembelajaran dengan menggunakan 
permainan tradisional dalam upaya 
pengembangan pembentukan karakter  
terhadap anak PAUD Sekolah Taman 
Yunior (STY) Harmoni Kecamatan 
Citangkil dengan menggunakan permainan 
tradisional. Pembelajaran dilaksanakan 
selama 1 kali  pertemuan, dengan durasi 
tiga puluh menit dalam setiap 
pertemuannya. Berikut gambaran 
pelaksanaan pembelajaran : Anak 
dikenalkan  
1) Gerakan melompat pada seluruh 

petak permainan  
2) Melakukan gerakan melompat 

dengan melewati petak yang terisi 
genting lawan  

3) Menangkap bola dengan 
mengayunkan lengan  

4) melakukan gerakan melompat 
dengan membawa genting di kaki  

5) Melompat dan mendarat dengan satu 
kaki  

6) Melompat dan mendarat dengan satu 
kaki sambil menjepit dan mengayun 
genting  

7) mengambil genting yang telah 
dilempar sambil berdiri dengan satu 
kaki  

8) Melempar genting secara terarah 
dengan menghadap petak permainan  

9) Melempar genting secara terarah 
dengan membelakangi petak 
permainan Sorodot Gaplok  

10) Melompat tepat pada petak 
permainan sesuai aturan.  

Lamanya waktu yang digunakan 
dalam proses belajar adalah hari Senin dan 
rabu dimulai dari pukul 07.30–10.00 WIB. 
Dengan alokasi waktu pembelajaran 
PAUD Sekolah Taman Yunior (STY) 
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Harmoni Kecamatan Citangkil yaitu  
kegiatan pembukaan selama 30 menit, 
dilanjutkan kegiatan inti selama 60 menit, 
kemudian istirahat selama 30 menit dan 
diakhiri penutupan selama 30 menit. 
a. Kegiatan Hasil Perencanaan Dan 

Pelaksanaan Permainan 
Tradisional Sorodot Gaplok Dalam 
Pengembangan pembentukan 
karakter Anak Melalui Permainan 
Tradisional Anak PAUD Sekolah 
Taman Yunior (STY) Harmoni 
Kecamatan Citangkil.  

Data yang diperoleh dari penelitian 
ini merupakan pengembangan 
pembentukan karakter anak PAUD 
Sekolah Taman Yunior (STY) Harmoni 
Kecamatan Citangkil yang diperoleh dari 
hasil observasi. Data observasi  tersebut 
dilakukan untuk mengetahui Karakter anak 
usia dini. Sedangkan, pemberian 
pembelajaran melalui permainan 
tradisional dilakukan untuk mengetahui 
kemampuan akhir pada anak setelah diberi 
pembelajaran. 
1. Hasil Pembelajaran Permainan 

Tradisional Sorodot Gaplok 
1) Hasil Penelitian Sebelum 

Permainan tradisional Sorodot 
Gaplok  (Anak dapat melakukan 
gerakan melompat pada seluruh 
petak permainan). Hasil 
observasi pada, menunjukan 
bahwa 7 orang dapat  anak 
mampu mengikuti kegiatan 
disekolah mampu melakukan 
semua kegiatan tanpa bantuan 
tutor. 18 orang anak cukup 
mampu melakukan semua 
kegiatan pembelajaran, namun 
masih memerlukan sedikit 
bantuan tutor, dan 5 orang anak 
belum mampu melakukan 
kegiatan pembelajaran dan 
masih memerlukan stimulasi 
untuk itu anak masih 
memerlukan bantuan tutor dan 
diperlukan diadakannya 

perbaikan dalam proses kegiatan 
yang lebih menarik.  

2) Hasil Penelitian Sebelum 
Permainan tradisional Sorodot 
Gaplok  (Anak dapat melakukan 
gerakan melompat dengan 
melewati petak yang sudah terisi 
genting lawan permainan). Hasil 
observasi menunjukan bahwa 9 
orang anak dapat mengikuti. 10 
orang anak cukup mampu 
melakukan semua kegiatan 
pembelajaran, namun masih 
memerlukan sedikit bantuan 
tutor, dan 11 orang anak belum 
mampu melakukan kegiatan 
pembelajaran dan masih 
memerlukan stimulasi untuk itu 
anak masih memerlukan bantuan 
tutor dan diperlukan 
diadakannya perbaikan. 

3) Hasil Penelitian Sebelum 
Permainan tradisional Sorodot 
Gaplok  (Anak dapat melakukan 
gerakan melompat dengan 
membawa genteng di kaki). Hasil 
observasi menunjukan bahwa 10 
orang anak belum dapat 
mengikuti. 14 orang anak cukup 
mampu melakukan semua 
kegiatan pembelajaran, namun 
masih memerlukan sedikit 
bantuan tutor, dan 6 orang anak 
belum mampu melakukan 
kegiatan pembelajaran dan masih 
memerlukan stimulasi, untuk itu 
anak masih memerlukan bantuan 
tutor dan diperlukan diadakannya 
perbaikan dalam proses kegiatan. 

4) Hasil Penelitian Sebelum 
Permainan tradisional Sorodot 
Gaplok  (Anak dapat melompat 
dan mendarat dengan satu kaki). 
Hasil observasi menunjukan 
bahwa 7 orang anak Anak dapat 
mampu melakukan semua 
kegiatan tanpa bantuan tutor yaitu 
13 orang anak cukup mampu 
melakukan semua kegiatan 
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pembelajaran, namun masih 
memerlukan sedikit bantuan tutor, 
dan 10 orang anak belum mampu 
melakukan kegiatan pembelajaran 
dan masih memerlukan stimulasi 
untuk itu anak masih memerlukan 
bantuan tutor dan diperlukan 
diadakannya perbaikan dalam 
proses kegiatan. 

5) Hasil Penelitian Sebelum 
Permainan tradisional Sorodot 
Gaplok (Anak dapat melompat 
dan mendarat dengan satu kaki 
sambil menjepit dan mengayun 
genting). Hasil observasi 
menunjukan bahwa 8 orang anak 
Anak dapat menangkap bola 
dengan kedua tangan melakukan 
semua kegiatan tanpa bantuan 
tutor yaitu melompat dan 
mendarat dengan satu kaki sambil 
menjepit dan mengayun genting 
15 orang anak cukup mampu 
melakukan semua kegiatan 
pembelajaran, namun masih 
memerlukan sedikit bantuan tutor, 
dan 7 orang anak belum mampu 
melakukan kegiatan pembelajaran 
dan masih memerlukan stimulasi 
untuk itu anak masih memerlukan 
bantuan tutor dan diperlukan 
diadakannya perbaikan dalam 
proses kegiatan. 

6) Hasil Penelitian Sebelum 
Permainan tradisional (Anak 
dapat mengambil genting yang 
telah dilempar sambil berdiri 
dengan satu kaki). Hasil observasi 
menunjukan, bahwa 8 orang anak 
mampu Anak dapat mengambil 
genting yang telah dilempar 
sambil berdiri dengan satu kaki 
melakukan semua kegiatan tanpa 
bantuan tutor yaitu Anak dapat 
mengambil genting yang telah 
dilempar sambil berdiri dengan 
satu kaki 7 orang anak cukup 
mampu melakukan semua 
kegiatan pembelajaran, namun 

masih memerlukan sedikit 
bantuan tutor, dan 15 orang anak 
belum mampu melakukan 
kegiatan pembelajaran dan masih 
memerlukan stimulasi untuk itu 
anak masih memerlukan bantuan 
tutor dan diperlukan diadakannya 
perbaikan dalam proses kegiatan 
yang lebih menarik. 

7) Hasil Penelitian Sebelum 
Permainan tradisional (Anak 
dapat melempar genteng secara 
terarah dengan menghadap petak 
permainan). Hasil observasi 
menunjukan bahwa 7 orang 
melakukan semua kegiatan tanpa 
bantuan tutor yaitu melempar 
genting secara terarah dengan 
menghadap petak permainan 13 
orang anak cukup mampu 
melakukan semua kegiatan 
pembelajaran, namun masih 
memerlukan sedikit bantuan tutor, 
dan 10 orang anak belum mampu 
melakukan kegiatan pembelajaran 
dan masih memerlukan stimulasi 
untuk itu anak masih memerlukan 
bantuan tutor dan diperlukan 
diadakannya perbaikan dalam 
proses kegiatan yang lebih 
menarik. 

8) Hasil Penelitian Sebelum 
Permainan tradisional (Anak 
dapat melempar genteng secara 
terarah dengan membelakangi 
petak permainan Sorodot 
Gaplok). Hasil observasi 
menunjukan bahwa 5 orang Anak 
dapat menangkap bola dari 
samping kiri melakukan semua 
kegiatan tanpa bantuan tutor yaitu 
melempar genteng secara terarah 
dengan membelakangi petak 
permainan Sorodot Gaplok 14 
orang anak cukup mampu 
melakukan semua kegiatan 
pembelajaran, namun masih 
memerlukan sedikit bantuan tutor, 
dan 11 orang anak belum mampu 
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melakukan kegiatan pembelajaran 
dan masih memerlukan stimulasi 
untuk itu anak masih memerlukan 
bantuan tutor dan diperlukan 
diadakannya perbaikan dalam 
proses kegiatan yang lebih 
menarik. 

9) Hasil Penelitian Sebelum 
Permainan tradisional (Anak 
dapat melompat tepat pada petak 
permainan sesuai aturan). Hasil 
observasi menunjukan bahwa 7 
orang Anak dapat melompat tepat 
pada petak permainan sesuai 
aturan melakukan semua kegiatan 
tanpa bantuan tutor yaitu 
melompat tepat pada petak 
permainan sesuai aturan 17 orang 
anak cukup mampu melakukan 
semua kegiatan pembelajaran, 
namun masih memerlukan sedikit 
bantuan tutor, dan 6 orang anak 
belum mampu melakukan 
kegiatan pembelajaran dan masih 
memerlukan stimulasi untuk itu 
anak masih memerlukan bantuan 
tutor dan diperlukan diadakannya 
perbaikan dalam proses kegiatan 
yang lebih menarik. 

Berdasarkan semua data observasi 
diatas, dapat disimpulkan bahwa Karakter 
anak PAUD Sekolah Taman Yunior (STY) 
Harmoni Kecamatan Citangkil masih 
kurang. Data tersebut menunjukkan bahwa 
sebagian besar anak belum mampu 
melakukan semua kegiatan pembelajaran 
untuk itu masih sangat memerlukan peran 
tutor untuk memberikan perbaikan dalam 
proses pengembangan pembentukan 
karakter yang lebih menarik.  
b. Kondisi anak setelah mendapatkan 

pembelajaran Karakter dengan 
menggunakan Permainan 
tradisional Sorodot Gaplok. 
Analisis Hasil penelitian setelah 
menggunakan permainan 
tradisional Sorodot Gaplok. 

Kondisi setelah tutor memberikan 
permainan tradisional Sorodot Gaplok 

untuk dijadikan upaya pengembangan 
pembentukan karakter anak dapat terlihat 
melalui analisis hasil pembelajaran dengan 
beberapa item indikator pertanyaan yang 
dijadikan bahan observasi. 
1) Hasil Penelitian pengembangan 

pembentukan karakter setelah 
menggunakan permainan tradisional 
Sorodot Gaplok (Anak dapat 
melakukan gerakan melompat pada 
seluruh petak permainan). 

Hasil observasi menunjukan 
bahwa 25 orang anak mampu 
melakukan semua kegiatan tanpa 
bantuan tutor,  yaitu Anak dapat 
gerakan melompat pada seluruh petak 
permainan. 5 orang anak cukup 
mampu melakukan semua kegiatan 
pembelajaran, namun masih 
memerlukan sedikit bantuan tutor, 
setelah diadakannya perbaikan dalam 
proses pengembangan pembentukan 
karakter yang lebih menarik dengan 
permainan tradisional pengembangan 
Karakter anak ada peningkatan dan 
anak lebih memahami serta bisa 
melakukan kegiatan.  

2) Hasil Penelitian penngkatan Karakter 
menggunakan permainan tradisional 
Sorodot Gaplok (Anak dapat 
melakukan gerakan melompat 
dengan melewati petak yang sudah 
terisi genting lawan permainan) 

Hasil observasi menunjukan 
bahwa 23 orang anak dapat gerakan 
melompat dengan melewati petak 
yang sudah terisi genting lawan 
permainan yaitu gerakan melompat 
dengan melewati petak yang sudah 
terisi genting lawan permainan. 7 
orang anak cukup mampu melakukan 
semua kegiatan pembelajaran, namun 
masih memerlukan sedikit bantuan 
tutor, setelah diadakannya perbaikan 
dalam pengembangan pembentukan 
karakter dan anak lebih memahami 
serta bisa melakukan kegiatan.  

3) Hasil Penelitian pengembangan 
pembentukan karakter setelah 
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menggunakan permainan tradisional 
Sorodot Gaplok (Anak dapat 
melakukan gerakan melompat 
dengan membawa genting di kaki). 

Hasil observasi menunjukan 
bahwa 21 orang anak sudah Baik anak 
mampu melakukan semua kegiatan 
tanpa bantuan tutor yaitu melakukan 
gerakan melompat dengan membawa 
genting di kaki. 9 orang anak cukup 
mampu melakukan semua kegiatan 
pembelajaran, namun masih 
memerlukan sedikit bantuan tutor,  
setelah diadakannya perbaikan dalam 
proses pengembangan pembentukan 
karakter  lebih baik dan anak lebih 
memahami serta bisa melakukan 
kegiatan.   

4)  Hasil Penelitian pengembangan 
pembentukan karakter setelah 
menggunakan permainan tradisional 
Sorodot Gaplok (Anak dapat 
melompat dan mendarat dengan satu  
kaki). 

Hasil observasi menunjukan, 
bahwa 23 orang anak sudah Baik anak 
mampu melakukan semua kegiatan 
tanpa bantuan tutor yaitu anak dapat 
melompat dan mendarat dengan satu  
kaki. 7 orang anak cukup mampu 
melakukan semua kegiatan 
pembelajaran, namun masih 
memerlukan sedikit bantuan tutor, 
setelah diadakannya perbaikan dalam 
proses pengembangan pembentukan 
karakter lebih baik dan anak lebih 
memahami serta bisa melakukan 
kegiatan.  

5) Hasil Penelitian pengembangan 
pembentukan karakter setelah 
menggunakan permainan tradisional 
(Anak dapat melompat dan mendarat 
dengan satu kaki sambil menjepit 
dan mengayun genting) 

Hasil observasi menunjukan, 
bahwa 24 orang anak sudah Baik anak 
mampu melakukan semua kegiatan 
tanpa bantuan tutor yaitu anak dapat 
melompat dan mendarat dengan satu 

kaki sambil menjepit dan mengayun 
genting. 6 orang anak cukup mampu 
melakukan semua kegiatan 
pembelajaran, namun masih 
memerlukan sedikit bantuan tutor, 
setelah diadakannya perbaikan dalam 
pengembangan pembentukan karakter 
lebih baik dan anak lebih memahami 
serta bisa melakukan kegiatan.  

6) Hasil Penelitian pengembangan 
pembentukan karakter setelah 
menggunakan permainan tradisional 
(Anak dapat mengambil genting 
yang telah dilempar sambil berdiri 
dengan satu kaki) 

Hasil observasi menunjukan, 
bahwa 22 orang anak sudah Baik anak 
mampu melakukan semua kegiatan 
tanpa bantuan tutor yaitu anak dapat 
mengambil genting yang telah 
dilempar sambil berdiri dengan satu 
kaki. 8 orang anak cukup mampu 
melakukan semua kegiatan 
pembelajaran, namun masih 
memerlukan sedikit bantuan tutor, 
setelah diadakannya perbaikan dalam 
proses pengembangan pembentukan 
karakter lebih baik dan anak lebih 
memahami serta bisa melakukan 
kegiatan.  

7) Hasil Penelitian pengembangan 
pembentukan karakter setelah 
menggunakan permainan tradisional 
Sorodot Gaplok (Anak dapat 
melempar genting secara terarah 
dengan menghadap petak permainan) 

Hasil observasi menunjukan, 
bahwa 25 orang anak sudah Baik anak 
mampu melakukan semua kegiatan 
tanpa bantuan tutor yaitu anak dapat 
melempar genting secara terarah 
dengan menghadap petak permainan. 
5 orang anak cukup mampu 
melakukan semua kegiatan 
pembelajaran, namun masih 
memerlukan sedikit bantuan tutor, 
setelah diadakannya perbaikan dalam 
proses pengembangan pembentukan 
karakter lebih baik dan anak lebih 
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memahami serta bisa melakukan 
kegiatan.  

8) Hasil Penelitian pengembangan 
pembentukan karakter setelah 
menggunakan permainan tradisional 
Sorodot Gaplok (anak dapat 
melempar genting secara terarah 
dengan membelakangi petak 
permainan Sorodot Gaplok) 

Hasil observasi menunjukan 
bahwa 30 orang anak sudah Baik anak 
mampu melakukan semua kegiatan 
tanpa bantuan tutor anak dapat 
melempar genting secara terarah 
dengan membelakangi petak 
permainan Sorodot Gaplok. setelah 
diadakannya perbaikan dalam proses 
kegiatan kesadaran lingkungan yang 
lebih menarik dengan permainan 
tradisional pengembangan 
pembentukan karakter  lebih baik dan 
anak lebih memahami serta bisa 
melakukan kegiatan dengan baik.  

9) Hasil Penelitian pengembangan 
pembentukan karakter setelah 
menggunakan permainan tradisional 
Sorodot Gaplok (anak dapat 
melompat tepat pada petak 
permainan sesuai aturan). 

Hasil observasi menunjukkan 
bahwa 30 orang anak sudah Baik anak 
mampu melakukan semua kegiatan 
tanpa bantuan tutor, yaitu anak dapat 
melompat tepat pada petak permainan 
sesuai aturan. Setelah diadakannya 
perbaikan dalam proses kegiatan 
kesadaran lingkungan yang lebih 
menarik permainan tradisional 
pengembangan pembentukan karakter 
lebih baik dan anak lebih memahami 
serta bisa melakukan kegiatan dengan 
baik.  

Berdasarkan semua data observasi 
diatas, dapat disimpulkan bahwa 
pengembangan pembentukan karakter 
anak PAUD Sekolah Taman Yunior (STY) 
Harmoni Kecamatan Citangkil sudah 
berhasil. Data tersebut menunjukan bahwa 
sebagian besar anak sudah mampu 

melakukan semua kegiatan pembelajaran, 
untuk itu peran tutor untuk memberikan 
perbaikan dalam proses kegiatan 
pengembangan pembentukan karakter 
anak yang lebih menarik harus lebih 
ditingkatkan lagi.  

Permainan tradisional Sorodot 
Gaplok. Anak yang belum optimal adalah 
anak masih ragu dan takut melakukan 
permainan. Sebagian besar kemampuan 
karakter anak pada ini berada pada 
kemampuan cukup. 

Dari hasil observasi yang telah 
dilakukan terdapat peningkatan yang 
cukup baik pada pengembangan 
pembentukan karakter anak dalam setiap 
tindakan pada setiap kegiatannya. Hasil 
observasi dari peningkatan pengembangan 
pembentukan karakter anak dilihat dengan 
membandingkan hasil setiap indikator 
penilaian yang dicapai baik oleh anak pada 
observasi awal dengan hasil dari setiap 
kegiatan. 

Peningkatan tidak hanya terjadi 
pada setiap indikator penilaian, namun 
setiap anak di PAUD Sekolah Taman 
Yunior (STY) Harmoni Kecamatan 
Citangkilpun mengalami pengembangan 
pembentukan karakter setelah diberikan 
permainan tradisional. 
C. Pembahasan 
1. Proses Pelaksanaan Permainan 

Tradisonal Sorodot Gaplok 
Berdasarkan hasil observasi yang 

dilakukan dari tanggal 9 sampai 11 Maret 
2017,  

Mengawali analisis pembahasan 
berikut ini di paparkan kondisi awal 
pembelajaran permainan dalam tujuan 
perkembangan Karakter anak. Selama ini 
karakter anak di PAUD Sekolah Taman 
Yunior (STY) Harmoni Kecamatan 
Citangkil masih kurang optimal. 
Kurangnya gerak karakter anak di PAUD 
Sekolah Taman Yunior (STY) Harmoni 
Kecamatan Citangkil sebelum diberi 
tindakan tidak terlepas dari peran Tutor 
sebagai motivator dan fasilitator dalam 
pembelajaran yang belum optimal. Tutor 
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kurang memahami cara menyampaikan 
pentingnya gerak Karakter pada anak. 

Materi pembelajaran di PAUD 
Sekolah Taman Yunior (STY) Harmoni 
terkait gerak Karakter hanya menggambar 
dan mewarnai. Tutor jarang sekali 
menggunakan materi yang lain selain 
mewarnai, sehingga tidak  jarang membuat 
anak merasa jenuh, serta kehilangan selera 
untuk  mengeksplorasi lingkungan. 

Menurut (Nugraha, 2008:136) 
peran Tutor sebagai motivator mendorong 
anak untuk membangkitkan semangat anak 
agar dapat berkreasi secara optimal. Hal 
ini seharusnya dapat dilakukan Tutor agar 
anak dapat terpacu rasa ingin tahunya. 
Disamping itu, penggunaan metode 
pembelajaran yang kurang bervariasi, 
masih menggunakan metode tanya jawab, 
bercakap-cakap dan penugasan dari 
majalah yang disediakan oleh sekolah atau 
buku Lembar Kerja Siswa (LKS). Anak  
tidak diberikan kesempatan untuk 
mencoba mengeksplorasi gerak ataupun 
mencoba membuktikan sesuatu 
berdasarkan temuannya sendiri. Hal 
seperti ini tentu saja akan berdampak pada 
gerak, karakter anak yang pada akhirnya 
kurang menyukai pembelajaran. 

Dampak dari kurangnya gerak, 
karakter anak terlihat pada sikap anak yang 
kurang bergairah, lebih banyak diam dan 
bahkan asik dengan mainan yang ada. 
Apabila kondisi tersebut tidak segera 
diperbaiki, maka akan berpengaruh 
terhadap tingkat karakter anak selanjutnya. 
Seperti yang dikemukakan oleh Taylor 
(1993:63) bahwa Tutor harus menyediakan 
alat atau materi yang bervariasi agar 
mengundang rasa ingin tahu anak.  

Untuk pengembangan 
pembentukan karakter pada anak, tentu  
membutuhkan rasa ingin tahu yang  tinggi 
dan harus didukung oleh materi atau 
metode yang bervariasi agar menarik bagi 
anak. Metode, strategi, pendekatan serta 
teknik yang digunakan oleh Tutor dalam 
pelaksanaan pembelajaran akan sangat 
membantu kelancaran dan keberhasilan 

dalam mencapai tujuan pembelajaran. 
Sesuai dengan tujuan dan fungsi 

pembelajaran anak usia dini yang 
komprehensif dan menyeluruh, Solehuddin 
(1997:67) mengemukakan,  bahwa 
orientasi pembelajaran bagi anak usia dini 
bersifat luas artinya kegiatan pembelajaran 
tidak hanya diarahkan untuk menguasai 
sejumlah konsep pengetahuan dan 
keterampilan, melainkan juga  diarahkan 
untuk  mengembangkan sikap dan minat 
belajar serta berbagai potensi dan 
kemampuan dasar anak. Hal ini tidak 
terlepas dari peran Tutor yang seharusnya 
dapat mendorong, mengembangkan, dan 
memfasilitasi minat dan potensi anak 
khususnya terhadap Karakter anak. Sejalan 
dengan pernyataan diatas ditinjau dari 
peran Tutor dalam membantu 
pengembangan pembentukan karakter 
anak. 

Menurut Musfiroh, (2004:79) 
mengemukakan bahwa terdapat beberapa 
cara yang dapat dilakukan oleh Tutor 
untuk pengembangan pembentukan 
karakter diantaranya: 

a. Tutor dapat mengajak anak-anak 
menikmati permainan, 
pembelajaran dapat dilakukan 
diluar kelas. 

b. Tutor dapat menyediakan materi-
materi yang tepat untuk 
pengembangan pembentukan 
karakter, misalnya melompat, 
melempar. 

c. Tutor dapat menciptakan 
permainan dan program 
pembelajaran yang berkaitan 
dengan unsur-unsur gerak, seperti 
musik, alat olahraga 

d. Tutor dapat menggunakan berbagai 
teknik, strategi, metode serta media 
pembelajaran yang bervariasi dan 
tidak monoton yang 
memungkinkan dapat menarik 
minat anak untuk mengikuti 
pembelajaran khususnya dalam 
meningkatkan Karakter anak  di  
PAUD Sekolah Taman Yunior 
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(STY) Harmoni Kecamatan 
Citangkil. 

2. Upaya Pengembangan Karakter 
Anak Setelah Diberikan Permainan 
Tradisional Sorodot Gaplok di 
PAUD Sekolah Taman Yunior 
(STY) Harmoni Kecamatan 
Citangkil. 

Melalui permainan tradisional 
Sorodot Gaplok, Karakter anak di PAUD 
Sekolah Taman Yunior (STY) Harmoni 
Kecamatan Citangkil mengalami 
peningkatan yang signifikan, seperti pada 
saat tutor memberikan gerakan pada anak. 
Anak-anak terlihat  lebih aktif  dan sangat 
antusias dalam mengikuti kegiatan 
sebelumnya yang dilakukan di sekolah. 
Disamping itu anak telah menunjukan 
permainan tradisional khususnya dengan 
sikap-sikap yang positif, seperti mampu 
melakukan gerakan dengan lentur dan tepat, 
mampu membereskan alat-alat yang sudah 
digunakan.  

Pada umumnya kemampuan yang 
terdapat dalam indikator permainan 
tradisional, semuanya dapat tercapai 
seperti yang diharapkan, sehingga Karakter 
anak di PAUD Sekolah Taman Yunior 
(STY) Harmoni Kecamatan Citangkil 
dengan menerapkan permainan tradisional 
Sorodot Gaplok mengalami peningkatan. 

Kondisi seperti ini bisa dipakai jika 
dihubungkan dengan teori perkembangan 
Karakter anak yang di kembangkan oleh 
Sofia Hartati , (2007:43) 

Upaya tersebut sejalan dengan 
pendapat Catherine Landerth 
(Hilderbran,1984:422) proses belajar usia 
anak PAUD lebih ditekankan pada berbuat 
dari pada mendengarkan ceramah, maka 
mengajar anak  usia PAUD lebih 
diutamakan dengan pemberian bahan dan 
aktivitas yang sedemikian rupa sehingga 
anak belajar dari pengalamannya sendiri 
dan membuat kesimpulan dengan 
pikirannya sendiri. 

Penerapan permainan tradisional 
sudah sesuai dengan kebutuhan belajar 
anak usia PAUD, dimana anak mendapat 

kesempatan untuk memenuhi rasa ingin 
tahunya yang besar yaitu dengan 
melakukan percobaan terhadap objek 
secara langsung, sehingga mendorong 
anak untuk belajar membuat kesimpulan 
sederhana dari hasil percobaannya 
tersebut. Ketentuan tersebut diatas sejalan 
dengan yang diungkapkan oleh pakar 
PAUD yang disampaikan oleh Sofia 
Hartati, (2007:43) 

Berdasarkan hasil pembahasan  
yang telah diuraikan, kegiatan 
pembelajaran dengan penerapan 
permainan tradisional sangat berdampak 
terhadap peningkatkan Karakter anak di 
PAUD Sekolah Taman Yunior (STY) 
Harmoni. Hasil observasi pengembangan 
pembentukan  karakteranak dari sebelum 
dan sesudah permainan tradisional 
Sorodot Gaplok menunjukkan 
perkembangan yang optimal. 
 
5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil pembahasan 
mengenai penggunaan permainan 
tradisional sorodot gaplok dalam upaya 
pengembangan karakter anak, maka dapat 
disimpulkan dari pertanyaan penelitian 
sebagai berikut : 
1. Kondisi awal upaya pengembangan 

karakter anak oleh tutor relatif masih 
konvensional dalam hal tersebut 
dikatakan hasil karya hanya terbatas 
pada mewarnai dan permainan yang 
ada kaitannya dengan dengan 
olahraga. 

2. Proses pembelajaran permainan 
tradisional sorodot gaplok ditempuh 
melalui tahap-tahap pelaksanaan 
yang sederhana tidak rumit mudah 
diikuti oleh anak tanpa menggurui 
yang berarti tahap-tahap tersebut 
melalui tahap-tahapan menyusun 
RKH pelaksanaan terpecah 3 tahap: 
Inti kegiatan, Kegiatan akhir, refleksi 
kegiatan 

Hasil Pembelajaran permainan 
tradisional sorodot gaplok dalam bentuk-
bentuk tertentu telah memberikan 



Jurnal Pendidikan Mutiara Vol. 5 No. 1 Nopember 2019              ISSN : 2460-6650 

131 
 

kontribusi yang seperti dalam 
pengembangan motorik anak pada 
umumnya terutama bila motorik kondisi 
tubuh dan latihan, konsentrasi, berfikir 
kreatif walaupun masih ditemukan 
sebagian kecil anak yang menunjukkan 
kadar partisipasi permainan sorodot 
gaplok. 
 
DAFTAR PUSTAKA 
 
Anwar, Ahmad, A (2004) Pendidikan 

Anak Usia Dini, Bandung Alfhabeta  
Arikunto, Suharsimi. (1993). Prosedur 

Penenlitian Suatu Pendekatan 
Praktek,  Jakarta. Rieneka Cipta. 

Atmadibrata, dkk (1982), Permainan 
Anak-Anak Daerah Jawa Barat. 
Bandung: Departemen Pendidikan 
dan Kebudayaan 

Corbi (2007). Metode Penelitian 
Kuantitatif, Kualitatifdan R&D 
Bandung: CV Alfabetha 

Cropley, A.J. (1994) Lifelong Education : 
A Stocktaking. Hamburg;UNESCO 
Institute for Education. 

Dikti. (1994). Menyusun Program Belajar 
Mengajar. Jakarta. 

------------ Pendidikan Anak Usia Dini ( 
2002 ) Pelatihan  Pengelolaan dan 
Tenaga Pendidik Kelompok 
Bermain, Jakarta. 

Dit.PADU, DitjenPLSP, Depdiknas, 
Sekolah Al-Falah, Jakarta Timur 
dan CCCRT, (2004 ) Lebih Jauh 
tentang Sentra dan saat Lingkaran, 
Bermain Anak jilid 1, Pijakkan dan 
Penilaian Main Anak Usia Dini. 
Jakarta. 

Dirjen Olahraga Depdiknas (2002). Model 
Pengembangan Motorik Anak 
Prasekolah Jakarta. 

Hildebrand,Verna.(1986). Introductionto 
Early Childhood Education, 4th,ed. 
NewYork:Mac-MillanPublishingCo. 

Ibrahim, Rusli. (2002). Landasan 
Psikologi Pendidikan Jasmani di 
sekolah Dasar. Jakarta: Direktorat 

Jendral Olah Raga, Departemen 
Pendidikan nasional. 

Kurniati, Euis (2010). Program Bimbingan 
Untuk Mengembangkan 
Keterampilan Anak Melalui 
Permainan Tradisional. Tesis.Tidak 
diterbitkan.FIP UPI. 

Mahendra. Agus (2007). Teori Belajar 
Mengajar Motorik Bandung:Fakultas 
Pendidikan Olahraga dan Kesehatan. 

Ma’mur, dkk (1999), Manajemen Strategis 
PAUD, Jogjakarta: 
Diva Press 

Masitoh, dkk .(2007) .Strategi 
Pembelajaran TK .Jakarta : 
Universitas Terbuka .  

MusfirohT. (2004). Bermain sambil 
Belajar dan Mengasah Kecerdasan 
        (Stimulasi Multiple Intelligences 
Anak Usia Taman Kanak-kanak).  
Nugraha,A.(2008). Pengembangan 

Pembelajaran Sains Pada Anak 
Usia Dini, Bandung:Jilsi 
Foundation. 

Samsudin. (2008). Pembelajaran Motorik 
di Taman Kanak-kanak, Jakarta: 
Lintera Prenada Media Grup. 

Sofia Hartati (2007). How to be a Good 
Teacher and to be a Good Mother, 
Enno Media Jakarta. 

Solehudin (2009) Permainan Anak-anak 
Daerah Jawa Barat  Jakarta: 
Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan. 

Syodih,N ,(2008). Metode Penelitian 
pendidikan, Kerja Sama Program 
Pasca Sarjana UPI Bandung, 
Remaja Rosdakarya. 

Sugiyono. (2009) Metode Penelitian 
Pendidikan, Bandung:Alfabeta 

Sukintaka. (1992). Teori Bermain (D2 
PGSD Penjaskes) Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan. 

Sumantri, dkk (2007) Metode 
Pengembangan Fisik 
Jakarta:Universitas Terbuka. 

Taylor,B.(1993). Science Everywhere. 
Rinehart. United States of Amerika. 



Jurnal Pendidikan Mutiara Vol. 5 No. 1 Nopember 2019              ISSN : 2460-6650 

132 
 

Undang-Undang No. 20.Tahun 2003. 
(2009).  Sistem Pendidikan 
Nasional (SISDIKNAS). Bandung: 
Citra Umbara. 



Jurnal Pendidikan Mutiara Vol. 5 No. 1 Nopember 2019              ISSN : 2460-6650 

133  

UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR LARI SPRINT DENGAN 
MENGGUNAKAN PERMAINAN LARI BOLA KERANJANG  PADA  SISWA KELAS  V B 

SDN SUKASARI  2  KECAMATAN  KADUHEJO  KABUPATEN PANDEGLANG 
 

Aan Aminudin 
 

STKIP Mutiara Banten 
jurnalstkipmb@gmail.com 

 
ABSTRAK 

 
Pembelajaran lari sprint siswa kelas V SDN Sukasari 2, Kecamatan 

Kaduhejo,Kabupaten Pandeglang Tahun Pelajaran 2017/2018, banyak mengalami 
permasalahan yang timbul dalam pembelajaran dengan hasil pembelajaran siswa yang kurang 
dari nilai rata-rata dibawah nilai KKM 75 yang telah ditentukan guru. Pendekatan yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan bermain melalui permainan lari bola 
keranjang. Apakah ada peningkatan hasil belajar larisprintmelalui permainan lari bola 
keranjang, Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar larisprintmelalui 
permainan lari bola keranjang pada siswa kelas V SDN Sukasari 2, Kecamatan Kaduhejo, 
Kabupaten Pandeglang Tahun Pelajaran 2017/2018.  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas (Class Action 
Research), tindakan dalam penelitian ini dibagi dalam dua siklus, dalam tiap siklus 
menunjukan perkembangan proses pembelajaran jasmani pada materi lari sprint. Subjek 
penelitian ini adalah siswa kelas V SDN Sukasari 2  pada semester I tahun pelajaran 
2017/2018 yang berjumlah 42 siswa terdiri atas 23 siswa putra dan 19 siswa putri. Instrumen 
yang digunakan untuk pengambilan data pada penelitian ini adalah lembar pengamatan, dan 
tes unjuk kerja siswa. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
deskriptif.  

Data penelitian ini berupa hasil belajar siswa yang meliputi sikap posisi star,posisi 
saat berlari, dan memasuki garis finish. Data penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan 
pembelajaran lari sprintmelalui penerapan permainan lari bola keranjang dapat menciptakan 
pembelajaran lebih aktif, siswa antusias mengikuti pembelajaran dan senang dalam 
melakukan tugas gerak yang diberikan guru sehingga keterampilan gerak siswa dan 
penguasaan materi larisprintmeningkat sehingga nilai hasil belajar larisprintyang diperoleh 
siswa juga meningkat dari kondisi awal persentase siswa yang nilainya mencapai nilai rata-
rata sebesar 40dengan persentase 40% dari jumlah keseluruhan siswa, pada tindakan siklus 
pertama persentase siswa yang nilainya mencapai  64 dengan persentase 64% kemudian pada 
siklus kedua persentase ketuntasan belajar mencapai 79%.  

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa melalui penerapan permainan lari bola 
keranjang pada materi pembelajaran lari sprintdapat meningkatkan hasil belajar siswa pada 
siswa kelas V SDN Sukasari 2  Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang. Penulis 
memberi saran bagi guru hendaknya terus berusaha untuk meningkatkan kemampuannya 
dalam mengembangkan materi, menyampaikan materi, sehingga kualitas pembelajaran yang 
dilakukan dapat meningkat sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai. 
 
Kata Kunci: Hasil Belajar, Lari Sprint, Permainan Lari Bola Keranjang.  
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1.1 Latar Belakang 
 Sisi lain kehidupan modern 
manusia tidak dapat dipisahkan dengan 
olahraga, baik olahraga untuk menjaga 
kondisi tubuh agar selalu sehat, atau untuk 
meningkatkan prestasi. 
Olahraga  mempunyai peranan 
penting, karena melalui olahraga dapat 
membentuk manusia yang sehat jasmani, 
rohani, disiplin, sportifitas yang tinggi dan 
kepribadian yang baik, pada akhirnya akan 
terbentuk manusia yang berkualitas. 

Memasyarakatkan olahraga dan 
mengolahragakan masyarakat untuk 
menggugah kesadaran bangsa akan 
pentingnya nilai olahraga dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara merupakan 
tujuan dari setiap negara. Seiring dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi yang ada, bidang olahraga juga 
mengalami perkembangan yang sangat 
pesat sehingga untuk mencetak atlit yang 
berprestasi diperlukan usaha-usaha yang 
ilmiah dan memerlukan berbagai analisis 
gerak manusia sesuai dengan ilmu gerak 
tubuh. 

Kegiatan olahraga mempunyai tujuan 
untuk membina dan meningkatkan 
kesegaran jasmani dan rohani secara 
optimal. Sementara tujuan kegiatan 
olahraga itu sendiri sesuai dengan tujuan 
pendidikan nasional, seperti yang 
tercantum dalam Undang-Undang RI 
Nomor 20 tahun 2003: “Pendidikan 
nasional bertujuan megembangkan 
kemampuan dan membentuk watak serta 
peradaban bangsa yang bermartabat dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 
guna mengembangkan potensi peserta 
didik agar menjadi manusia yang beriman 
dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 
Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 
cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga 
negara yang demokratis serta bertanggung 
jawab”. 

Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 
2003 di atas, pendidikan sebagai suatu 
proses pembinaan manusia yang 
berlangsung seumur hidup, pendidikan 

jasmani, olahraga dan kesehatan memiliki 
peranan yang sangat penting yaitu 
memberikan kesempatan kepada peserta 
didik untuk terlibat langsung dalam 
berbagai pengalaman belajar melalui 
aktivitas jasmani, olahraga dan kesehatan 
yang terpilih yang dilakukan secara 
sistematis. Oleh karena itu, kerjasama 
antara pendidik dan peserta didik sangat 
diharapkan agar kegiatan pembelajaran 
atau proses belajar – mengajar dapat 
berlangsung efektif dan tujuan 
pembelajaran dapat terlaksana dengan 
baik. 

Proses pembelajaran  pendidikan 
jasmani, olahraga dan kesehatan terdapat 
berbagai komponen yang harus disiapkan 
sebelum proses belajar -mengajar 
berlangsung. Hal ini dititik beratkan 
kepada seorang guru yang bertanggung 
jawab dalam setiap kegiatan pembelajaran. 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 
tahun 2005 tentang Guru dan Dosen: 
“Guru adalah pendidik profesional dengan 
tugas utama mendidik, mengajar, 
membimbing, mengarahkan, melatih, 
menilai, dan mengevaluasi peserta didik 
pada pendidikan anak usia dini jalur 
pendidikan formal, pendidikan dasar, dan 
pendidikan menengah”. 

Seorang guru 
dalam  melaksanakan  proses 
pembelajaran  yang diberikan harus sesuai 
dengan pedoman yang telah 
ditentukan. Oleh karena itu, seorang guru 
diharapkan dapat menggembangkan 
silabus dan rencana pelaksanaan 
pembelajaran (RPP) agar proses 
pembelajaran dapat terarah dan sesuai 
dengan tujuan pendidikan nasional. Di 
dalam silabus terdapat tujuh kompetensi 
dasar, salah satunya adalah 
mempraktikkan teknik dasar atletik serta 
nilai kerjasama, kejujuran, menghargai, 
semangat dan percaya diri. 

Menurut Bustami ( 2011: 3) atletik 
merupakan aktifitas jasmani/ latihan 
jasmani yang di dalamnya berisikan gerak 
alamiah seperti jalan, lari, lompat, dan 
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lempar. Menurut Eddy Purnomo ( 2007: 3) 
atletik adalah cabang  olahraga yang paling 
tua dan juga merupakan induk dari semua 
cabang olahraga yang gerakannya 
merupakan ragam gabungan dan pola 
gerak dasar hidup manusia sehari-hari.  

Lari Sprint adalah salah satu cabang 
olahraga atletik yang termasuk dalam 
materi pokok pendidikan jasmani. Lari 
Sprint di padukan dengan menggunakan 
permainan Lari Bola Keranjang, Lari 
Sprint dengan mengguanakan permainan 
Lari Bola Keranjang  tersebut bertujuan 
agar siswa lebih tertarik, senang, gembira 
dan antusias dalam pembelajaran Atletik 
khususnya Lari Sprint. Dalam RPP 
disebutkan, Standar Kompetensi: 
Mempraktikan berbagai gerak dasar 
permainan dan olahraga dengan peraturan 
yang dimodifikasi, dan nilai-nilai yang 
terkandung didalamnya dan Kompetensi 
dasar: Mempraktikan koordinasi gerak 
dasar dalam teknik lari sprintdengan 
menggunakan permainan Lari Bola 
Keranjang, serta nilai semangat, 
sportifitas, percaya diri dan kejujuran 
sebagai olahraga pendidikan, gerak dasar 
lari sprint diajarkan melalui proses 
pembelajaran pendidikan jasmani. Salah 
satu tujuan dari pembelajaran lari sprint 
adalah hasil belajar,untuk mencapai tujuan 
pembelajaran tersebut, maka harus 
memperhatikan perkembangan anak, 
karakteristik anak, kemampuan anak dan 
kesukaan anak serta tujuan yang harus di 
capai. Dalam Cabang olahraga atletik 
dalam lari sprint ini terdapat teknik-teknik 
dasar lari sprint yaitu  teknik gerakan  
start, teknik gerakan Saat berlari, dan 
teknik memasuki garis finish. Ada 
perbedaan dalam melakukan teknik lari 
cepat di antaranya teknik gerakan start 
adalah teknik gerakan persiapan awal 
seorang pelari untuk melakukan gerakan 
lari dengan baik dan benar. Teknik 
gerakan saat berlari adalah teknik gerakan 
seorang pelari pada saat berlari untuk 
memasuki garis finish, sedangkan Teknik 
Memasuki Garis Finish adalah teknik 

gerakan seorang pelari saat memasuki 
garis finish. Dalam pembelajaran lari 
sprint hasil belajar siswa masih banyak 
kekurangan, baik itu dari kemampuan 
siswa, banyak siswa kurang suka dan 
kurang senang ketika guru menyampaikan 
materi atletik khususnya lari sprint, dan 
sarana prasarana sekolah yang masih 
terbatas. Itu akan membuat anak merasa 
bosan dan enggan untuk mengikuti proses 
pembelajaran lari sprint. 

Untuk meningkatkan hasil belajar 
siswa dalam pembelajaran lari sprint dapat 
dilakukan dengan beberapa cara 
diantaranya memberikan motivasi kepada 
siswa dan memberikan permainan yang 
mengacu pada pembelajaran lari sprint 
yaitu dengan menggunakan permainan 
Lari Bola Keranjang. Motivasi ini dapat 
membantu siswa untuk mengikuti kegiatan 
pembelajaran penjas dengan materi lari 
sprint. Permainan Lari Bola Keranjang 
merupakan salah satu upaya yang dapat 
dilakukan oleh para guru penjas agar 
proses pembelajaran penjas lebih menarik, 
agar siswa senang, gembira, antusias 
mengikuti pembelajaran atletik khususnya 
lari sprint dan dapat di laksanakan secara 
optimal. Tujuan menggunakan permainan 
Lari Bola Keranjang ini agar dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa dalam 
pembelajaran lari sprint.  

 Peran permainan ini sangat penting 
dalam proses pembelajaran, termasuk 
pembelajaran dengan materi lari sprint. 
Permainan dapat membantu mencapai 
tujuan pembelajaran yang ditetapkan. 
Berdasarkan pendapat diatas, peneliti 
tertarik melakukan penelitian tindakan 
kelas dengan judul “ Upaya  meningkatkan 
hasil belajar lari sprint dengan 
menggunakan permaian Lari Bola 
Keranjang pada siswa kelas V B SDN 
Sukasari 2 kecamatan Kaduhejo 
Kabupaten Pandeglang . 
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KAJIAN TEORITIS 
2.1 Landasan Teori 
 Bermain merupakan pekerjaan 
anak-anak dan anak-anak sangat gemar 
bermain. Dalam bermain anak 
mengembangkan keterampilan 
memecahkan masalah dengan mencoba 
berbagai cara dengan mengerjakan sesuatu 
dan memilih dan menentukan cara yang 
paling tepat. Dalam melakukan permainan 
anak-anak menggunakan bahasa untuk 
membawakan aktivitasnya, memperluas 
dan menyaring bahasa mereka dengan 
berbicara dan mendengar anak lain. Ketika 
bermain mereka belajar memahami orang 
lain dengan cara mensepakati komitmen 
yang mereka buat dari berbagai aturan dan 
menilai pekerjaan secara bersama-sama. 
Bermain mematangkan perkembangan 
anak-anak dalam semua area; intelektual, 
sosial ekonomi dan fisik. 

Permainan bagi anak adalah apa yang 
mereka lakukan sepanjang hari, bermain 
bagi anak adalah kehidupan dan kehidupan 
adalah bermain. Anak-anak tidak 
membedakan antara bermain, belajar dan 
bekerja. Anak-anak adalah pemain alami, 
mereka menikmati permainan dan dapat 
berkonsentrasi dalam waktu yang lama 
untuk sebuah keterampilan. Permainan 
merupakan motivasi interinsik bagi anak 
dan tidak ada seorangpun yang dapat 
mengatakan apa yang akan dilakukan dan 
bagaimana melakukannya. 

Pada usia sekolah dasar, pembelajaran 
pendidikkan jasmani dan olahraga 
diarahkan pada peningkatan kemampuan 
multilateral, artinya peningkatan seluruh 
komponen keterampilan gerak anak harus 
seoptimal mungkin, sesuai dengan tumbuh 
kembang anak usia sekolah dasar. Guru 
memberikan pengalaman pada aktifitas 
fisiknya, terutama pada anak seusianya 
dengan metode pembelajaran bermain, 
menarik, dan menyenangkan. 

Metode pembelajaran bermain, 
menarik dan menyenangkan ini berarti 
bangkitnya minat. Adanya keterlibatan 
penuh, terciptanya makna pemahaman 

(penguasaan atas materi yang dipelajari), 
dan nilai yang membahagiakan. Upaya-
upaya guru pendidikan jasmani dan 
olahraga menjadikan proses pembelajaran 
menarik dan menyenangkan. Dengan 
menggunakan metode bermain dalam 
suatu proses pembelajaran akan dapat 
membantu untuk meningkatkan hasil 
belajar siswa. Hal ini disebabkan karena 
metode bermain mampu merangsang siswa 
aktif melakukan gerakan. Tingkat 
keseriusan siswa akan lebih tinggi, karena 
siswa merasa senang, lebih bervariasi dan 
tidak menimbulkan rasa jenuh. Dengan 
demikian diduga terdapat hasil yang positif 
dari pengaruh permainan terhadap hasil 
belajar lari cepat. Salah satu bentuk 
permainan yang dapat digunakan adalah 
permainan bola keranjang.     
 
Hipotesis  

Bertitik tolak dari anggapan dasar 
di atas hipotesis dalam penelitian ini 
adalah” Permainan bola keranjang dapat 
meningkatkan hasil belajar lari cepat pada 
siswa kelas V SDN Sukasari 2 Kecamatan 
Kaduhejo Kabupaten Pandeglang.” 
 
METODOLOGI PENELITIAN 
 Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK). PTK adalah 
penelitian tindakan yang dilakukan di 
kelas dengan tujuan 
memperbaiki/meningkatkan mutu praktik 
pembelajaran. (Arikunto, dkk, 2009:58). 
Arikunto menegaskan PTK merupakan 
suatu pencermatan terhadap kegiatan 
belajar berupa sebuah tindakan, yang 
sengaja dimunculkan dan terjadi dalam 
sebuah kelas secara bersama. Tindakan 
tersebut diberikan oleh guru atau dengan 
arahan dari guru yang dilakukan oleh 
siswa. (Arikunto, dkk, 2009:3).Dengan 
demikian, akan diperoleh pemahaman 
yang komprehensif mengenai praktik dan 
situasi di mana praktik tersebut 
dilaksanakan. Terdapat dua pokok dalam 
penelitian tindakan yaitu perbaikan dan 
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keterlibatan. Hal ini akan mengarahkan 
tujuan penelitian tindakan ke dalam tiga 
area yaitu; 1) Untuk memperbaiki praktik; 
2) untuk mengembangkan profesional 
dalam arti meningkatkan pemahaman para 
praktisi terhadap praktik yang 
dilaksanakannya; 3) untuk memperbaiki 
keadaan atau situasi di mana praktik 
tersebut dilaksanakannya. 
 Hal yang sama dijelaskan oleh 
Suharsimi Arikunto (2006:16), bahwa “ 
penelitian tindakan kelas ini meliputi 2 
siklus atau lebih. Setiap siklus terdiri dari 
4 tahapan, diantaranya perencanaan, 
pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi”. 
Empat tahapan tersebut dilakukan secara 
berulang dan berkesinambungan seperti 
yang tertera pada gambar berikut: 

 
Gambar 3.2 
Siklus Pelaksanaan Tindakan Kelas 
(Suharsimi Arikunto,2006:16) 
 
 Berdasarkan uaraian diatas dapat 
disimpulkan bahwa maksud dengan 
Penelitian tindakan kelas adalah Penelitian 
tindakan yang dilakukan dikelas dengan 
tujuan memperbaiki/meningkatkan  mutu 
praktek pembelajaran. Tujuan dari 
penelitian tindakan kelas adalah untuk 
meningkatkan mutu proses dan hasil 
pembelajaran, mengatasi masalah 
pembelajaran, meningkatkan 
profesionalisme dan menumbuhkan 
budaya akademik. 

1. Desain Penelitian 
Ada beberapa model penelitian tindakan 
kelas yang sampai saat ini masih sering di 
gunakan dalam dunia pendidikan, 
diantaranya: model Lewis , Kemmis dan 
Taggart, model Elliot, dan model Ebbut. 
Dalam penelitian ini akan menggunakan 
beberapa siklus alur penelitian tindakan 
kelas dalam pembelajaran Atletik 
khususnya lari sprint dengan melalui 
permainan lari bola keranjang 
menggunakan model PTK Suharsimi 
Arikunto. 
 
B.  Setting Penelitian 
1. Lokasi Penelitian 
Dalam penelitian ini penulis mengambil 
tempat di SDN Sukasari 2 kec. Kaduhejo 
kab. Pandeglang – Banten,  penulis 
mengambil lokasi atau tempat ini dengan 
pertimbangan bekerja pada sekolah 
tersebut, sehingga memudahkan dalam 
mencari data,  peluang waktu yang luas 
dan subyek penelitian yang sangat sesuai 
dengan profesi penulis.  
 
2. Subjek Penelitian 
Subjek yang diteliti dalam Penelitian 
Tindakan Kelas ini adalah siswa   kelas V 
SD Negeri Sukasari 2 Kecamatan 
Kaduhejo Kabupaten Pandeglang Tahun 
Ajaran 2017 yang berjumlah 42 siswa 
terdiri dari 23 putra dan 19 putri. 
 
      C.  Rencana Tindakan 
Rencana tindakan dalam penelitian ini 
terdiri dari beberapa tahap yaitu: 

1. Tahap persiapan: 
a. Menetapkan jumlah siklus, yaitu: 2 siklus. 

Setiap siklus adalah satu kompetensi dasar 
yang akan dilakukan 2 kali tatap muka 
pembelajaran 

b. Menetapkan kelas yang akan digunakan 
sebagai kelas penelitian, yaitu siswa kelas 
V SDN Sukasari 2 Kecamatan Kaduhejo  

c. Mendapatkan pendekatan pembelajaran, 
yaitu 
 

1)   Pemantauan prasiklus 
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Kegiatan prasiklus ini merupakan kegiatan 
awal yang dilakukan peneliti dalam 
pembelajaran materi lari sprint. Dalam 
kegiatan awal ini terihat jelas situasi dan 
kondisi pelaksanaan kegiatan 
pembelajaran lari sprint  
dilapangan sebelum adanya campur tangan 
dari peneliti. Kelemahan-kelemahan dan 
kekurangan-kekurangan yang terjadi dan 
ditemukan akan dicari solusinya pada 
perencanaan siklus 1. 

2) Siklus pertama 
Perencanaan yang dilakukan peneliti pada 
kegiatan pelaksanaan siklus pertama ini 
adalah merancang skenario proses 
pembelajaran dalam penguasaan siswa 
dalam materi lari sprint. 

3) Siklus kedua 
Pelaksanaan tindakan siklus kedua yaitu 
melaksanakan skenario yang disusun pada 
rencana pelaksanaan pembelajaran dengan 
menggunakan langkah-langkah teknik lari 
sprint dengan upaya meningkatkan hasil 
belajar siswa melakukan teknik gerakan 
lari sprint dan melalui permainan lari bola 
keranjang. Peneliti memotivasi siswa, 
memberikan pembelajaran tekhnik dasar 
lari sprint terhadap siswa, memberikan 
nilai dan menyuruh siswa mempraktekkan 
gerakan lari sprint di akhir pembelajaran. 

d. Menetapkan fokusobservasi, yaitu (1) 
menggunakan pendekatan kontekstual, 
dengan fokus penunjang meliputi 
keterapilan membuka dan menutup 
pembelajaran, keterampilan membimbing 
siswa dan keterampilan mengelola proses 
pembelajaran.(2) Respon siswa terhadap 
pembeajaran, (3) Hasil belajar, 

e. Menyusun rencana pembelajaran (1) 
skenario dan alokasi waktu,(2) alternatif 
prosedur eksperimen, (3) penyiapan alat 
tes, yaitu tes lari atletik dalam lari sprint. 

f. Menetapkan cara observasi, yaitu akan 
menggunakan metode observasi terbuka 
dimana semua anggota tim peneliti sebagai 
observer dan akan dilaksanakan bersamaan 
dengan pelaksanaan tindakan. 

g. Menetapkan jenis data dan cara 
pengumpulan data, yaitu jenis data 

kualitatif akan dikumpulkan melalui 
observasi, dan data kuantitatif akan 
dikumpukan dari tes lari sprint. 

h. Menetapkan alat bantu observasi, dan 
pedoman observasi. 

i. Menetapkan cara pelaksanaan refleksi, 
yaitu akan melakukan oleh semua anggota 
tim penelitian termasuk ketua secara 
bersama-sama dan akan dilakukan setiap 
selesai pemberian tindakan dan 
pelaksanaan observasi untuk setiap 
siklusnya. 

2. Tahap pelaksanaan 
a. Peaksanaan proses pembelajaran 
b. Pelaksanaan observasi, selama proses 

pelaksanaan pembelajaran berlangsung. 
Peneliti mengadakan observasi dengan 
menggunakan lembar observasi dalam 
bentuk member check. 

c. Pelaksanaan refleksi, akan dilakukan 
semua tim peneliti segera setelah selesai 
pelaksanaan tindakan dan observasi guna 
mengkaji atau menganilisis data yang 
diperoleh dari proses tindakan dan 
observasi yang akan dijadikan sebagai 
bahan perencanaan tindakan baru yang 
akan diajukan pada siklus 2 akan 
dilakukan sebanyak 4 kali tatap muka. 

d. Siklus kedua, pelaksanaan proses 
pembelajaran pada siklus kedua ini akan 
dilakukan berdasarkan hasil refleksi pada 
siklus pertama dan rencana tindakan yang 
telah disusun untuk siklus kedua dan akan 
dilakukan sebanyak 4 kali tatap muka. 
      Implementasi tindakan dilaksanakann 
dalam 2 siklus. Dalam penelitian 
iniobservasi akan dilakukan bersamaan 
dengan proses pembelajaran. Observasi 
dilakukan oleh “ observer”, dalam hal ini 
adalah pelaku tindakan itu sendiri dan 
anggota peneliti yang lain. Observasi 
dilakukan dalam upaya pengumpulan data. 
Adapun data-data yang akan dikumpulkan 
adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data 
kualitatif akan dikumpulkan melalui 
observasi, sedangkan data kuantitatif 
melalui pelaksanaan evaluasi. Alat bantu 
evaluasi yang akan digunakan adalah 
lembar observasi dan alat evaluasi. Untuk 
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tes lari sprint, evaluasi dilaksanakan pada 
akhir setiap siklus. 
 

2. Analisis dan Refleksi 
Pengolahan dan analisis data hasil 

penelitian tindakan kelas, berdasarkan 
rancangan kualitatif yang dilakukan 
sepanjang penelitian dan dilakukan secara 
terus menerus dari awal hingga akhir. 
Kegiatan yang dilakukan adalah 
mereflesikan kegiatan yang telah 
dilakukan siswa selama pelaksanaan 
pembelajaran apakah siswa mampu 
menguasai teknik dasar lari sprint, apakah 
siswa mampu meningkatkan hasil belajar 
lari sprint, apakah terjadi kenaikan hasil 
belajar dengan menggunakan penelitian 
tindakan kelas. Hal ini dimaksudkan agar 
hasil refleksi ini dapat berguna bagi siswa 
maupun guru di masa yang akan datang. 
Pengolahan dan analisis data hasil 
penelitian tindakan kelas, berdasarkan 
rancangan kualitatif yang dilakukan 
sepanjang penelitian dan dilakukan secara 
terus menerus dari awal hingga akhir. 
Dilakukan diskusi balikan dengan guru ( 
kolaboratif) untuk refleksi diri yang 
nantinya hasil refleksi tersebut akan di 
gunakan sebagai dasar untuk melakukan 
kegiatan pembelajaran pada siklus 
selanjutnya. 

 
HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN 
1.1 Hasil Penelitian 
 
A. Pelaksanaan Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) 
     Seperti telah dikemukakan di 
awal bahwa penelitian ini mengambil 
lokasi di SDN Sukasari 2 Desa Sukasari 
Kecamatan Kaduhejo Kabupaten 
Pandeglang dengan tujuan Meningkatkan 
hasil belajar lari sprint melalui permainan 
lari bola keranjang. 
     Sasaran penelitian ini 
memfokuskan pada hasil belajar siswa 
dalam melakukan teknik gerakan lari cepat 
melalui permainan lari bola keranjang,  

pelaksanaan upaya meningkatkan hasil 
belajar teknik  lari cepat merupakan salah 
satu upaya untuk meningkatkan hasil 
pembelajaran materi lari cepat di tingkat 
SD. Upaya meningkatkan hasil belajar lari 
cepat melalui permainan lari bola 
keranjang di harapkan menjadi metode 
pembelajaran yang tepat dan baik. 
1.   Pemantauan Prasiklus 
 Kegiatan prasiklus ini 
merupakan kegiatan proses kegiatan awal 
yang di lakukan peneliti dalam 
pembelajaran materi lari cepat. Dalam 
kegiatan awal ini terlihat jelas situasi dan 
kondisi proses pelaksanaan kegiatan 
pembelajaran lari cepat di lapangan 
sebelum adanya campur tangan dari 
peneliti. Kelemahan-kelemahan dan 
kekurangan-kekurangan yang terjadi dan 
ditemukan akan di cari solusinya pada 
perencanaan  siklus I. 
Tahapan yang dilakukan pada kegiatan 
prasiklus adalah sebagai berikut: 

a. Observasi 
 Kegiatan observasi yang 
dilakukan peneliti pada tahap ini yaitu 
mengamati proses pembelajaran dalam 
materi lari cepat yang dilakukan di 
lapangan sebelum adanya campur tangan 
dari peneliti. Terutama mengamati gerakan 
awal yaitu gerakan star. 
 Berdasarkan hasil 
observasi terhadap proses pembelajaran 
lari cepat yang dilakukan pada kegiatan 
prasiklus sebagai berikut: 

1. posisi lutut waktu jongkok saat melakukan 
gerakan star masih belum benar 

2. posisi tangan waktu jongkok saat 
melakukan gerakan star masih belum 
benar 

3. Pandangan mata saat star masih belum 
benar 

4. Posisi tungkai saat aba-aba siap masih 
belum benar 

5. Sumber ayunan lengan saat berlari masih 
belum benar  

6. Langkah dan gerakan kaki tidak panjang 
dan cepat 

7. Posisi siku saat berlari masih belum benar 
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8. Posisi badan saat berlari masih belum 
benar 

9. Teknik gerakan memasuki garis finish 
masih belum benar. 
    Berdasarkan hasil observasi 
prasiklus hasil yang di capai pada kegiatan 
prasiklus masih rendah dan hanya 
mencapai nilai rata-rata 39,85 atau 40%. 
Hal ini membuktikan bahwa proses 
pembelajaran belum berhasil. 

b. Refleksi  
 Berdasarkan hasil 
observasi pada prasiklus yang dilakukan 
penelitian dapat diketahui kelemahan-
kelamahan dan kekurangan-kekurangan 
yang terjadi pada proses pembelajaran oleh 
karena itu peneliti mencoba mendiskusikan 
dengan guru kelas V dan kepala sekolah 
untuk mencari solusi yang dapat di ambil. 
Dari hasil diskusi peneliti dengan guru 
kelas V dan kepala sekolah adalah 
mencoba menerapkan latihan teknik dasar 
lari cepat dan permainan lari bola 
keranjang. Dengan menggunakan 
permainan ini untuk memotivasi siswa 
agar siswa antusias mengikuti 
pembelajaran dan siswa tidak menjadi 
bosan mengikuti pembelajaran. Hasil 
refleksi ini menjadi acuan tahap 
perencanaan pada siklus I (pertama). 

1. Pelaksanaan Kegiatan Siklus Pertama 
a. Perencanaan Siklus I 

 Perencanaan yang 
dilakukan peneliti pada kegiatan 
pelaksanaan siklus pertama ini adalah 
merancang skenario proses permbelajaran 
dalam penguasaan siswa dalam materi lari 
cepat. 

b. Pelaksanaan Tindakan Siklus I 
      Pelaksanaan tindakan siklus pertama 
yaitu melaksanakan skenario proses 
pembelajaran lari sprint terutama 
kemampuan siswa melakukan gerakan 
awal yaitu gerakan start. 
 
 

c. Observasi Siklus I 
      Selama proses pelaksanaan 
pembelajaran berlangsung. Peneliti 

mengadakan observasi dengan 
menggunakan lembar observasi dalam 
bentuk member check (√). 
       Berdasarkan hasil observasi terhadap 
pembelajaran lari sprint yang dilakukan 
pada kegiatan siklus I (pertama) adalah 
sebagai berikut: 

1) Siswa belum terbiasa melakukan teknik 
gerakan lari sprint 

2) Letak jari-jari kaki belakang belum segaris 
dengan tumit kaki depan  

3) Jari-jari telapak tangan belum membentuk 
huruf V 

4) Pandangan mata saat star tidak lurus 
kedepan 

5) Siswa masih kaku dalam melakukan 
gerakan saat berlari terutama sumber 
ayunan lengan saat lari masih belum benar 

6) Posisi badan saat lari masih belum benar 
7) Gerakan memasuki garis finish masih 

belum benar 
       Data kuantitatif: 
A : Nilai masuk katagori baik      = 75 - 
100 atau 75% - 100% 
B : Nilai masuk katagori sedang  =  50 – 
74 atau 50% - 74% 
C : Nilai masuk katagori kurang  = 0 – 49 
atau 0% - 49% 
      Berdasarkan hasil observasi 
tersebut, kegiatan siswa dalam mengikuti 
pembelajaran materi lari sprint adalah 
sebagai berikut: 

1. Sikap siswa dalam melakukan sikap posisi 
start , katagori baik 23 orang atau 54% 
katagori cukup 14 orang atau 33%, 
katagori kurang 5 orang atau 13% 

2. Sikap siswa dalam melakukan posisi saat 
berlari, katagori baik 5 orang atau 13% 
katagori cukup 30 orang atau 71%, 
katagori kurang 7 orang atau 16% 

3. Sikap siswa dalam melakukan gerakan saat 
memasuki garis finish, katagori baik 5 
orang atau 13% katagori cukup 32 orang 
atau 74%, katagori kurang 5 orang atau 
13% 

    Berdasarkan data hasil belajar pada 
kegiatan tindakan siklus I (pertama) diatas, 
terlihat bahwa rata-rata yang diperoleh 
nilai siswa hanya 64,21 atau hanya 64%. 
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Dengan demikian hasil yang diharapkan 
masih kurang dan perlu ada tindakan 
selanjutnya. Tindakan yang di tempuh 
adalah tindakan perbaikan pada siklus II. 
  Jadi berdasarkan hasil pengamatan 
dilapangan bahwa hasil materi lari sprint 
yang diperoleh siswa pada siklus pertama 
belum mencapai apa yang di harapkan. 

d. Refleksi Siklus Pertama 
        Dari hasil observasi siklus pertama 
dalam pelaksanaan tindakan siklus pertama 
masih ditemukan kekurangan-kekurangan 
dan kelemahan-kelemahan. Untuk 
menghasilkan suatu hasil yang memuaskan 
diperlukan usaha/tindakan yang 
terorganisir dengan baik. Hal tersebut di 
diskusikan dengan wali kelas untuk dapat 
mencapainya pada siklus II (kedua). 
Dengan kurangnya hasil pembelajaran 
pada siklus pertama karena hasilnya masih 
rendah sehingga perlu ada perbaikan pada 
siklus II (kedua) 

Adapun rencana pelaksanaan 
pembelajaran siklus II (kedua) adalah 
sebagai berikut: 

2. Pelaksanaan Kegiatan Siklus II dan 
Hasilnya 

a. Perencanaan Siklus II 
Perencanaan kegiatan siklus II adalah 
sebagai berikut: 

1) Pembuatan Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP) 

2) Siswa di motivasi agar mengikuti 
pembelajaran dengan aktif 

3) Memberikan pembelajaran teknik dasar 
lari cepat terhadap siswa 

4) Memberikan bimbingan dan pengawasan 
terhadap siswa 

5) Memberikan tes praktek pada akhir 
pembelajaran 

b. Pelaksanaan Tindakan Siklus II 
   Pelaksanaan tindakan siklus 
kedua yaitu melaksanakan skenario yang 
di susun pada Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran dengan menggunakan 
langkah-langkah teknik lari sprint dengan 
upaya meningkatkan hasil belajar siswa 
melakukan teknik gerakan lari cepat dan 
melalui permainan lari bola keranjang. 

Peneliti memotivasi siswa, memberikan 
pembelajaran teknik dasar lari cepat 
terhadap siswa, memberikan bimbingan 
dan pengawasan terhadap siswa, 
memberikan nilai dan menyuruh siswa 
mempraktekkan gerakan lari sprint di akhir 
pembelajaran. 

c. Observasi Siklus II 
 Pada kegiatan observasi pelaksaannya 
sama seperti pasa siklus yang pertama dan 
instrument yang digunakan juga sama. 
Perbedaan yang timbul hanya sedikit 
karena proses pembelajaran di tingkatkan 
demi tercapainya tujuan pembelajaran. 
Secara keseluruhan proses pembelajaran 
berlangsung sesuai dengan rencana yang 
telah dibuat, walaupun masih terdapat 
sedikit kelemahan. 
        Berdasarkan hasil observasi terhadap 
pembelajaran teknik lari sprint yang 
dilakukan pada kegiatan siklus II (kedua) 
adalah sebagai berikut: 

1) Siswa dapat melakukan gerakan teknik lari 
cepat 

2) Sikap posisi start yang di lakukan sudah 
benar  

3) Letak jari-jari kaki belakang segaris 
dengan tumit belakang 

4) Pandangan mata sudah lurus kedepan 
5) Gerakan posisi saat berlari sudah benar 
6) Gerakan memasuki garis finish sudah 

benar 
7) Siswa diberi bimbingan dan arahan agar 

bisa dalam melakukan gerakan teknik lari 
sprint 

8) Setelah siswa melakukan permainan lari 
bola keranjang siswa terlihat antusias 
mengikuti pembelajaran dan mereka 
termotivasi  karena dapat melakukan 
gerakan secara benar. 
  Berdasarkan hasil observasi, kegiatan 
siswa dalam mengikuti pembelajaran 
materi lari sprint adalah sebagai berikut: 

1. Sikap siswa dalam melakukan sikap posisi 
star hampir semua masuk katagori baik 
dan tidak ada masuk kategori kurang. 

2.  Siswa dalam melakukan gerakan posisi 
saat berlari hampir semua masuk katagori 
baik dan tidak ada masuk kategori kurang. 
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3. Siswa dalam melakukan gerakan saat 
memasuki garis finish hampir semua 
masuk katagori baik dan tidak ada masuk 
kategori kurang. 
 Berdasarkan data di atas dapat 
di simpulkan bahwa kegiatan pembelajaran 
materi lari sprint dengan melalui 
permainan lari bola keranjang pada 
kegiatan siklus II (kedua) sudah 
mengalami peningkatan yang cukup 
signifikan dan memenuhi KKM yaitu 
79,14 atau 79%, sehingga mencapai tujuan 
pembelajaran materi lari sprint yang di 
harapkan. 

Jadi berdasarkan hasil pengamatan 
dilapangan bahwa hasil materi lari sprint 
yang diperoleh siswa pada siklus kedua 
sudah mencapai apa yang di harapkan. 

d. Refleksi Siklus II 
Pelaksanaan tindakan pada kegiatan 

Siklus II (kedua) telah mengalami 
peningkatan yang cukup signifikan, 
meskipun belum mencapai hasil yang 
optimal. Hasil tindakan siklus kedua ini 
sudah cukup menggambarkan adanya 
peningkatan hasil belajar lari sprint dengan 
melalui permainan lari bola keranjang 
sehingga tidak perlu lagi di lanjutkan ke 
siklus selanjutnya. 

3. Perbandingan Peningkatan Nilai Hasil 
Belajar Lari Sprint dari Kondisi Awal 
ke Siklus I  
Perbandingan peningkatan nilai ketuntasan 
belajar lari sprintsiswa kelas V SD Negeri 
Sukasari 2 dari kondisi awal ke siklus I 
disajikan dalam bentuk tabel berikut: 
 

             Perbandingan Peningkatan Kualitas 
Belajar Lari SprintSiswa Kelas V 
SDNSukasari 2 dari kondisi awal ke siklus 
I. 
Nilai 
terendah 
Lari Cepat 
kondisi 
awal Pra 
Siklus 

Nilai 
terendah 
pada Siklus 
I 

Peningkatan 
kualitas 
belajar Lari 
Cepat Siklus 
I 

 
20 

 
53 

 
33 

Nilai 
tertinggi 
Lari Cepat 
kondisi 
awal Pra 
Siklus 

Nilai 
tertinggi 
pada Siklus 
I 

Peningkatan 
kualitas 
belajar Lari 
Cepat Siklus 

 
67 

 
80 

 
13 

 
Lebih jelasnya berikut ini disajikan grafik 
peningkatan nilai rata-rata hasil belajar lari 
sprint siswa kelas V SDN Sukasari 2 dari 
kondisi awal ke siklus 1 sebagai berikut 

                  

 
Grafik Peningkatan Nilai Rata-Rata Hasil 
Belajar Lari Sprint dari  Kondisi   Awal ke 
Siklus I 

                         Dari grafik di atas jelas terlihat 
perbandingan jumlah siswa yang 
memperoleh nilai ketuntasan diatas KKM 
meningkat dari pra siklus sejumlah 42 
siswa sehingga menunjukan bahwa nilai 
hasil belajar lari sprint siswa kelas V SD 
Negeri Sukasari 2  mengalami peningkatan 
yang cukup baik. Hal ini memperlihatkan 
bahwa nilai hasil belajar lari sprint dari 
kondisi awal sebesar 40 ke siklus I sebesar  
64 mengalami peningkatan sebesar 24.    

4. Perbandingan Peningkatan Nilai Hasil 
Belajar LariSprintdari Siklus I ke 
Siklus II  
Perbandingan peningkatan nilai hasil 
belajar larisprint siswa kelas V SD Negeri 

0
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Sukasari 2 dari siklus I ke siklus II 
disajikan dalam bentuk tabel berikut: 

             Perbandingan Peningkatan Kualitas 
Belajar Lari Sprint Siswa Kelas V SDN 
Sukasari 2 dari siklus I ke siklus II. 
Nilai 
terendah 
Lari Cepat 
pada Siklus 
I 

Nilai 
terendah 
pada 
Siklus II 

Peningkatan 
kualitas belajar 
Lari Cepat 
Siklus II 

 
53 

 
67 

 
33 

Nilai 
tertinggi 
Lari Cepat 
pada Siklus 
I 

Nilai 
tertinggi 
pada 
Siklus II 

Peningkatan 
kualitas belajar 
Lari Cepat 
Siklus II 

 
80 

 
87 

 
13 

 
Lebih jelasnya berikut ini disajikan grafik 
peningkatan nilai rata-rata hasil belajar lari 
sprint siswa kelas V SDN Sukasari 2 dari 
kondisi awal ke siklus 1 sebagai berikut: 
 
            

 
Grafik Peningkatan Nilai Rata-Rata Hasil 
Belajar Lari Sprint dari Siklus I ke Siklus 
II 

                Grafik di atas menunjukkan bahwa nilai 
ketuntasan belajar lari sprint siswa kelas V 
SD Negeri Sukasari 2 mengalami 
peningkatan yang sangat baik. Hal ini 
terlihat dari nilai rata-rata hasil belajar lari 
sprint mengalami peningkatan dari siklus I 
sebesar 64 ke siklus II sebesar 79 
mengalami peningkatan sebesar 15. 

5. Perbandingan Peningkatan Nilai Hasil 
Belajar Lari Sprint dari Kondisi Awal 
ke Siklus II 
Perbandingan peningkatan nilai hasil lari 
sprint siswa kelas V SD Negeri Sukasari 2 
dari kondisi awal ke siklus II disajikan 
dalam bentuk tabel berikut: 
 

             Perbandingan Peningkatan Kualitas 
Belajar Lari Sprint Siswa Kelas V SDN 
Sukasari 2 dari kondisi awal ke siklus II. 
Nilai 
terendah 
Lari Cepat 
pada 
kondisi 
awal Pra 
Siklus 

Nilai 
terendah 
pada Siklus 
II 

Peningkatan 
kualitas 
belajar Lari 
Cepat Siklus 
II 

 
20 

 
67 

 
47 

Nilai 
tertinggi 
Lari Cepat 
pada 
kondisi 
awal Pra 
Siklus 

Nilai 
tertinggi 
pada Siklus 
II 

Peningkatan 
kualitas 
belajar Lari 
Cepat Siklus 
II 

 
80 

 
87 

 
7 

 
Lebih jelasnya berikut ini disajikan grafik 
peningkatan nilai rata-rata hasil belajar lari 
sprintsiswa kelas V SDN Sukasari 2 dari 
kondisi awal ke siklus II sebagai berikut: 
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             Grafik Peningkatan Nilai Rata-Rata Hasil 
Belajar lari Sprint dari Pra Siklus ke Siklus 
II 

 
Dari grafik di atas sangat jelas terlihat 
perbandingan jumlah siswa yang 
memperoleh nilai diatas KKM sebelum 
diadakan tindakan dengan setelah diadakan 
tindakan, sehingga nilai hasil belajar lari 
sprint siswa kelas V SD Negeri Sukasari 2 
mengalami peningkatan yang sangat baik. 
Sangat jelas terlihat bahwa nilai hasil 
belajar lari sprint dari kondisi awal ke 
siklus II mengalami peningkatan sebesar 
39. 

B. Temuan-temuan Penelitian 
Berdasarkan hasil analisis dari 

penelitian  yang telah dilaksanakan, 
banyak temuan-temuan selama proses 
pelaksanaan penelitian tersebut, 
diantaranya: 

1. Proses pelaksanaan Praktek yang 
dilakukan pada tahap Pra Siklus 

Sikap dan gerakan lari sprint yang di 
lakukan siswa mulai dari sikap posisi start, 
posisi saat berlari,dan gerakan memasuki 
garis finish belum benar. Antusias siswa 
dalam mengikuti praktek lari sprint masih 
kurang. Hasil praktek lari cepat yang 
dilakukan masih sangat rendah/kurang. 
Semua hal tersebut tentunya tidak seesuai 
dengan tujuan pembelajaran penjas. 

2. Hasil-Hasil Temuan pada kegiatan siklus I 
Hasil – Hasil temuan pada kegiatan 
tindakan siklus I (pertama) di antaranya: 

a) Sikap dan gerakan lari cepat yang 
dilakukan siswa mulai dari sikap posisi 
start, posisi saat berlari,dan gerakan 
memasuki garis finish sudah mulai 
membaik. 

b) Antusias siswa dalam mengikuti praktek 
lari sprint sudah mulai meningkat. 

c) Hasil praktek lari sprint yang dilakukan 
sudah ada peningkatan meskipun masih 
sedikit. 

Dari hasil pengamatan siklus I 
(pertama) sudah lebih baik dari pada pra 
siklus, hanya saja dari segi hasil belajar 
belum mencapai hasil yang diharapkan. 

Sehingga kegiatan dilanjutakan ke siklus II 
(kedua). 

3. Hasil-Hasil Temuan pada kegiatan siklus 
II (kedua) 
Hasil – Hasil temuan pada kegiatan 
tindakan siklus II (kedua) di antaranya: 

a) Siswa sudah lancar melakukan gerakan lari 
sprint,meskipun masih ada diantaranya 
yang masih butuh bimbingan dan 
pengarahan. 

b) Dengan melalui permainan  lari bola 
keranjang siswa terlihat antusias dalam 
mengikuti praktek lari sprint. 

c) Hasil praktek lari sprint yang dilakukan 
pada siklus II (kedua) ini sudah mengalami 
peningkatan yang cukup signifikan, 
meskipun belum tercapai hasil optimal. 
 Dari hasil pengamatan 
semua siklus, penelitian yang dilakukan 
telah memperoleh hasil yang terus 
meningkat dari satu siklus ke siklus 
selanjutnya. Hal ini dapat dilihat dari 
grafik berikut: 

 
Gambar 4.1 
    Grafik hasil pembelajaran dari satu 
siklus ke siklus selanjutnya 
 Berdasarkan grafik diatas tersebut, 
bahwa setiap siklus hasil belajar lari sprint 
siswa terus meningkat. Pada siklus I 
pertama  pencapaian skor gerakan lari 
sprint mencapai 64% dan pada siklus II 
kedua mencapai 79%. Untuk mengetahui 
hasil peningkatan perolehan siswa dari 
semua siklus dapat di lihat pada grafik 
berikut ini: 
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Gambar 4.2 
Grafik hasil pembelajaran dari semua 
siklus 
 

   Berdasarkan grafik di atas tersebut 
terlihat keberhasilan pencapaian yang terus 
meningkat. Meskipun belum mencapai 100 
, tetapi dari setiap siklus ada perubahan 
yang lebih baik, misalnya nilai perolehan 
pada saat pra siklus yang hanya mencapai 
39,85  meningkat menjadi 64,21 pada 
tindakan siklus I, kemudian meningkat lagi 
menjadi 79,14  pada tindakan siklus II. 

Dengan demikian penerapan 
permainan lari bola keranjang pada materi 
pembelajaran lari sprint yang di 
laksanakan di kelas V SDN Sukasari 2  
desa Sukasari kecamatan Kaduhejo 
kabupaten Pandeglang Tahun Pelajaran 
2017/2018. 
 
5.1 Kesimpulan  
Dengan menggunakan permainan lari bola 
keranjang dapat meningkatkan hasil 
belajar lari sprint pada siswa kelas V SDN 
Sukasari 2 Kecamatan Kaduhejo 
Kabupaten Pandeglang Tahun Pelajaran 
2017/2018 ditandai dengan meningkatnya 
ketuntasan nilai hasil belajar. Hal ini 
sejalan dengan hasil data temuan yang 
diperoleh peneliti pada kondisi awal pra 
siklus ke siklus I sampai akhir siklus II. 
Persentase nilai ketuntasan hasil belajar 
siswa kelas V SDN Sukasari 2 pada 
kondisi awal pra siklus sebesar 39,85, 
kemudian pada siklus I terjadi peningkatan 
sebesar 64,21 dan pada akhir siklus II 
meningkat sebesar 79,14, sehingga 

peningkatan dari kondisi awal pra siklus 
hingga akhir siklus II terus meningkat. Hal 
ini sejalan dengan adanya perubahan 
perilaku peserta didik yang menunjukan 
keaktifan dalam mengikuti proses 
pembelajaran dengan baik. Penerapan 
pembelajaran melalui permainan yang 
bersifat tantangan berbentuk perlombaan 
akan berdampak dalam menumbuhkan 
minat, meningkatkan kepercayaan diri 
siswa, meningkatkan kemampuan motorik 
anak.Penelitian ini memberikan suatu 
gambaran yang jelas bahwa keberhasilan 
proses pembelajaran tergantung dari pihak 
guru maupun siswa serta metode 
pembelajaran yang digunakan.  

6  
7            Kemampuan guru dalam 

mengembangkan materi, menyampaikan 
materi, mengelola kelas, metode yang 
digunakan dalam proses pembelajaran, 
serta teknik yang digunakan guru sebagai 
sarana untuk menyampaikan materi perlu 
diperhatikan. Faktor dari siswa yaitu, 
minat dan motivasi dalam mengikuti 
proses pembelajaran, ketersediaan 
alat/media pembelajaran yang menarik 
dapat membantu siswa dalam mengikuti 
pembelajaran, sehingga akan diperoleh 
hasil belajar yang efektif, efisien dan 
optimal. 
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