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IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI PENERAPAN PENDIDIKAN
KEAGAMAAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN PADA SMK NEGERI 1
DONOROJO KABUPATEN PACITAN
Bambang Hadisucipto
SMK Negeri 1 Donorojo Pacitan
Abstrak
Tujuan kegiatan penelitian tindakan sekolah adalah untuk mengetahui peningkatan pendidikan karakter
siswa melalui penerapan pendidikan keagamaan yang berwawasan lingkungan pada SMK Negeri 1
Donorojo Kabupaten Pacitan.
Pembelajaran Pendidikan Agama Islam merupakan pembentukan kepribadian pada diri siswa yang
tercermin dalam tingkah laku dan pola pikirnya dalam kehidupan sehari-hari, Pendidikan yang
berhubungan dengan kepribadian atau akhlak tidak dapat diajarkan hanya dalam bentuk pengetahuan
saja, tetapi perlu adanya pembiasaan dalam prilakunya sehari-hari
Kegiatan penelitian tindakan sekolah dilaksanakan di SMK Negeri 1 Donorojo Pacitan dan waktu
kegiatan penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2018 semester ganjil
tahun pelajaran 2018/2019. Subyek penelitian, adalah siswa kelas XII (TKJ, TBS, TGB, TKR dan
Akuntansi) SMK Negeri 1 Donorojo dengan jumlah siswa sebanyak 98 siswa.
Hasil yang dicapai pada kegiatan Penelitian Tindakan Sekolah (PTS), siklus 1 hasil prestasi belajar
siswa secara akademik/non akademik 37,5%, mempunyai rasa percaya diri yang baik dan kuat
dalam pendidikan agama 59,09%, melakukan kedisiplinan dan ketertiban sekolah yang berwawasan
lingkungan 68,18%, pelayanan sekolah sekolah bidang akademik, kesiswaan, sarana dan humas
78,41% . Sedangkan siklus 2 untuk prestasi belajar secara akademik/non akademik 73,86%, mempunyai
rasa percaya diri yang baik dan kuat dalam pendidikan agama masih kisaran kurang dari 85,23%,
kedisiplinan dan ketertiban sekolah yang berwawasan lingkungan 84,09%, pelayanan sekolah sekolah
bidang akademik, kesiswaan, sarana dan humas 86,36%. Kisaran hasil yang dicapai dapat ditingkatkan
dengan kisaran 20% sampai dengan 25%.
Kata Kunci: Pendidikan karakter, pendidikan keagamaan, wawasan lingkungan

PENDAHULUAN
Indonesia memerlukan sumber daya
manusia dalam jumlah dan mutu yang memadai
sebagai pendukung utama dalam pembangunan.
Untuk memenuhi sumber daya manusia tersebut,
pendidikan memiliki peran yang sangat penting.
Hal ini sesuai dengan UU nomor 20 Tahun
2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada
Pasal 3, yang menyebutkan bahwa pendidikan
nasional berfungsi mengembangkan kemampuan
dan membentuk karakter serta peradaban bangsa
yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa. Pendidikan nasional bertujuan
untuk berkembangnya 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. Berdasarkan fungsi dan tujuan pendidikan
nasional, jelas bahwa pendidikan di setiap jenjang,
termasuk di sekolah harus diselenggarakan secara
sistematis guna mencapai tujuan tersebut.
Hal tersebut berkaitan dengan pembentukan
karakter peserta didik sehingga mampu bersaing,

beretika, bermoral, sopan santun dan berinteraksi
dengan masyarakat. Pendidikan pada SMK tidak
semata-mata menjadi agen perubahan namun juga
berperan dalam melestarikan nilai-nilai dan normanorma yang layak dilestarikan dan diwariskan
kepada generasi selanjutnya. Pelestarian nilainilai dan norma tersebut terkait erat dengan upaya
menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi
tinggi namun juga memiliki sikap dan moralitas
yang unggul yang mampu bersaing secara global.
Hal ini berkaitan dengan pembentukan
karakter peserta didik sehingga mampu bersaing,
beretika, bermoral, sopan santun dan berinteraksi
dengan masyarakat. Daniel Golemen dalam
(Yahman SA. 2013) menyatakan kesuksesan hanya
ditentukan sekitar 20 persen oleh hard skill dan
sisanya 80 persen oleh soft skill atau emotional
Intelegence. Bahkan orang-orang tersukses di dunia
bisa berhasil dikarenakan lebih banyak didukung
kemampuan soft skill daripada hard skill. Hal ini
mengisyaratkan bahwa mutu pendidikan karakter
peserta didik sangat penting untuk ditingkatkan.
Siswa SMK dituntut memiliki kedisiplinan
yang lebih kuat. Dunia yang akan dihadapi dan
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digeluti siswa maupun alumni SMK adalah dunia
kejuruan yang mengharuskan seorang siswa
SMK (lulusan SMK) memiliki sesuatu keahlian
yang siap pakai di dunia kerja. Tuntutan seperti
itu mengharuskan siswa SMK Negeri 1 Donorojo
mempunyai karakteristik kepribadian dan mental
yang kuat, serta disiplin dalam bekerja.
Peranan Pendidikan agama dalam pembentukan
karakter siswa
Peran pendidikan agama khususnya
pendidikan agama Islam sangatlah strategis
dalam mewujudkan pembentukan karakter siswa.
Pendidikan agama merupakan sarana transformasi
pengetahuan dalam aspek keagamaan (aspek
kognitif), sebagai sarana transformasi norma serta
nilai moral untuk membentuk sikap (aspek afektif),
yang berperan dalam mengendalikan prilaku
(aspek psikomotorik) sehingga tercipta kepribadian
manusia seutuhnya.
Tujuan utama dari Pembelajaran PAI adalah
pembentukan kepribadian pada diri siswa yang
tercermin dalam tingkah laku dan pola pikirnya
dalam kehidupan sehari-hari, Pendidikan yang
berhubungan dengan kepribadian atau akhlak tidak
dapat diajarkan hanya dalam bentuk pengetahuan
saja, tetapi perlu adanya pembiasaan dalam
prilakunya sehari-hari. Proses belajar mengajar
yang diharapkan di dalam pendidikan akhlak adalah
lebih kepada mendidik bukan mengajar. Mendidik
berarti proses pembelajaran lebih diarahkan
kepada bimbingan dan nasihat. Membimbing dan
menasihati berarti mengarahkan peserta didik
terhadap pembelajaran nilai-nilai sebagai teladan
dalam kehidupan nyata.
Dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam
guru mendidik dengan memberikan perhatian artinya
senantiasa memperhatikan dan selalu mengikuti
perkembangan anak pada prilaku sehari-harinya.
Hal ini juga dapat dijadikan dasar evaluasi bagi
guru dalam keberhasilan pembelajarannya. Karena
hal yang terpenting dalam proses pembelajaran PAI
adalah adanya perubahan prilaku yang baik dalam
kehidupan sehari-harinya sebagai wujud dari aplikasi
pengetahuan yang telah didapat. Pendidikan Islam
sesungguhnya bertujuan untuk mengeksplorasi lebih
jauh lagi seluruh aspek kemampuan/potensi yang
dimiliki oleh manusia(dalam hal ini peserta didik),
baik aspek kognitif, afektif maupun kognitif. Tujuan
pendidikan ternyata memiliki korelasi dengan tiga
konsep fundamental dalam Islam, yaitu; Iman, Ihsan
dan Islam.
Pengertian Pendidikan Karakter
Karakter adalah jawaban mutlak untuk
menciptakan kehidupan yang lebih baik di dalam
masyarakat. Karakter merupakan nilai-nilai

perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan
Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia,
lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam
pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan
berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata
krama,budaya,dan adat istiadat.
Pendidikan karakter adalah suatu sistem
penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah
yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran
atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan
nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang
Maha Esa (YME), diri sendiri, sesama, lingkungan,
maupun kebangsaan sehingga menjadi manusia insan
kamil. Dalam pendidikan karakter di sekolah, semua
komponen (stakeholders) harus dilibatkan, termasuk
komponen-komponen pendidikan itu sendiri, yaitu
isi kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian,
kualitas hubungan, penanganan atau pengelolaan
mata pelajaran, pengelolaan sekolah, pelaksanaan
aktivitas atau kegiatan kokurikuler, pemberdayaan
sarana, prasarana, dan, pembiayaan, dan, etos kerja
seluruh warga dan lingkungan sekolah.
“Pendidikan karakter yang utuh dan
menyeluruh tidak sekedar membentuk anakanak muda menjadi pribadi yang cerdas dan baik,
melainkan juga membentuk mereka menjadi pelaku
baik bagi perubahan dalam hidupnya sendiri, yang
pada gilirannya akan menyumbangkan perubahan
dalam tatanan sosial kemasyarakatan menjadi lebih
adil, baik, dan manusiawi.” (Doni Koesoema, 2007).
Wahana Pendidikan Berwawasan Lingkungan
Pendidikan berwawasan lingkungan hidup
merupakan proses pengubahan sikap dan tata laku
seseorang atau kelompok orang dalam memandang
terhadap kesatuan manusia, hewa, tumbuhtumbuhan , yang masih terus ada bergerak dan
bekerja sebagaimana mestinya. Di sekolah ini,
siswa dididik dan diajar agar terbangun karakter
cinta lingkungan hidup. Proses pengajaran dan
pendidikan dilakukan secara teoritis maupun
praktik. Pendidikan secara teoritis dilakukan dengan
mengimplementasikan materi lingkungan hidup ke
dalam silabus semua mata pelajaran, sedangkan
secara praktik melalui pembudayaan seperti
budaya smutlis, piket kelas, petugas 7K, budaya
menempatkan sampah pada tempatnya, budaya
hemat air dan listrik, adanya area bebas rokok, serta
lainnya. Proses mendidik dilakukan secara terus
menerus dan berkesinambungan dalam waktu yang
cukup lama. Dengan proses tersebut siswa akan
paham arti pentingnya lingkungan hidup.
Keteladanan dari tenaga kependidikan
dalam tindakan mencintai lingkungan tidak kalah
pentingnya dalam proses pembentukan karakter.
Melalui pendidikan, pengajaran dan keteladanan,
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karakter siswa terbangun sehingga sikap dan
tindakan cinta lingkungan hidup dilakukan dengan
penuh kesadaran.
Dengan demikian, pendidikan berwawasan
lingkungan hidup yang diperoleh siswa akan mampu
membangun karakter cinta lingkungan. Pendidikan
yang dilaksanakan secara berkesinambungan akan
semakin memperkuat karakter siswa sampai kelak
dewasa. Kondisi demikian memberikan harapan
yang besar bahwa visi dan misi sekolah dapat
terlaksana dan karakteristik sekolah SMK Negeri
1 Donorojo sebagai sekolah yang berwawasan
lingkungan hidup dapat terus dipertahankan dan
dikembangkan
Dalam buku (Wiyani, Novan Ardy; 2012)
fungsi transformasi nilai-nilai luhur yang
dilaksanakan oleh sekolah mencakup lima dimensi,
yaitu: 1). Pendidikan tidak hanya mencakup
pengetahuan dan keterampilan semata tetapi
juga sikap, nilai, dan kepekaan pribadi.2). Peran
seleksi sosial (mencakup tidak hanya pemberian
sertifikat, tetapi juga melakukan seleksi terhadap
peluang kerja).3). Fungsi indoktrinasi.4). Fungsi
pemeliharaan anak. 5). Aktivitas kemasyarakatan.
Sekolah sebagai wahana transformasi nilainilai luhur dan pengetahuan anak akan menentukan
corak berpikir dan berperilaku yang sesuai
dengan norma-norma yang diyakini dan dimiliki
masyarakat. Pada gilirannya, kepribadian anak akan
terbentuk sesuai dengan akar budayanya dengan
kemampuan merespons perubahan di masyarakat.
Pentingnya Pendidikan Karakter bagi Remaja
Remaja mengalami gejolak emosi karena
perubahan berat dan tinggi badan yang berpengaruh
juga terhadap perkembangan psikisnya. Pada
masa gejolak itu merupakan masa sulit sehingga
remaja memerlukan pengendalian diri yang kuat
ketika berada di sekolah, di rumah, di lingkungan
masyarakat. Dalam keadaan seperti ini, remaja
membutuhkan orang dewasa untuk mengarahkan
dirinya. Untuk itu, agar tidak terjerumus pada halhal negatif, remaja harus mempunyai pendidikan
karakter.
Pendidikan karakter sangat penting diberikan
kepada remaja karena masa remaja adalah masamasa di mana seorang anak mudah sekali menerima
pengaruh dari luar baik itu pengaruh baik maupun
pengaruh buruk. Jika pengaruh baik itu tidak ada
masalah tetapi bagaimana dengan pengaruh buruk?
Untuk itulah dengan adanya pendidikan karakter
dapat menekan pengaruh yang tidak baik terhadap
remaja yang datang dari luar lingkungan. Dasar
pendidikan karakter adalah di dalam keluarga. Jika
seorang anak mendapatkan pendidikan karakter
yang baik dari keluarganya, anak tersebut akan
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berkarakter baik selanjutnya. Namun, banyak orang
tua yang lebih mementingkan aspek kecerdasan
otak ketimbang pendidikan karakter.
Untuk itulah perlunya pendidikan karakter di
sekolah. Namun masalahnya, kebijakan pendidikan
di Indonesia juga lebih mementingkan aspek
kecerdasan otak, dan belum lama ini pentingnya
pendidikan karakter menjadi perbincangan pusat
di dalam dunia pendidikan. Ada yang mengatakan
bahwa kurikulum pendidikan di Indonesia dibuat
hanya cocok untuk diberikan pada 10-20 persen
otak-otak terbaik. Artinya, sebagian besar anak
sekolah (80-90 persen) tidak dapat mengikuti
kurikulum pelajaran di sekolah. Akibatnya, sejak
usia dini, sebagian besar anak-anak akan merasa
bodoh karena kesulitan dalam menyesuaikan
dengan kurikulum yang ada. Ditambah dengan
adanya sistem ranking yang telah mengecap anakanak yang tidak masuk dalam peringkat 10 besar
sebagai anak yang kurang pandai. Sistem seperti ini
tentunya dapat membunuh rasa percaya diri seorang
anak yang akan berdampak tidak baik terhadap
perkembangan karakter anak.
Rasa percaya diri yang muncul pada anak akan
membuat anak mengalami stres yang berkelanjutan.
Pada usia remaja, biasanya keadaan ini akan
mendorong untuk berperilaku negatif. Maka, tidak
heran kita lihat perilaku remaja kita yang senang
tawuran, terlibat kriminalitas, membolos, putus
sekolah yang kemudian itu semua telah membuat
menurunnya mutu lulusan bagi SMA/SMK. Jadi,
pendidikan karakter atau budi pekerti lebih adalah
sesuatu yang penting untuk dilakukan. Kalau kita
peduli untuk meningkatkan mutu lulusan SMK, maka
tanpa pendidikan karakter adalah usaha yang sia-sia.
Istilah pendidikan dalam arti karakter pada
saat ini memang sedang gencar digelorakan oleh
pemerintah. Alasan pemerintah menggencarkan
pendidikan karakter karena melihat situasi dan
kondisi bangsa yang semakin hari semakin
mengalami penurunan, terutama penurunan
terhadap karakter. Hal ini terlihat ketika sebagian
besar pendidikan yang diselenggarakan hanya
menjadi tontonan bukan lagi menjadi tuntunan.
Sudah sepantasnya dalam kaidah pendidikan di
jaman sekarang mengedepankan karakter. Karena
karakter ini nantinya akan membuat para peserta
didik bukan hanya membedakan mana yang baik
dan buruh, akan tetapi mampu membuat para pelajar
untuk mengimplementasikan nilai baik dan buruk.
Dengan demikian pendidikan karakter dapat
diartikan sebagai suatu pendidikan yang tidak
hanya mengedepankan aspek kognitif dari peserta
didik, akan tetapi tetapi peserta didik juga mampu
membentuk aspek afektif. Karena keefektifan inilah
nantinya akan menentukan peserta didik tersebut
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menjadi orang baik atau bukan setelah dewasa.
Pendidikan Karakter merupakan suatu usaha
manusia secara sadar serta terencana bertujuan
untuk mendidik dan memberdayakan setiap potensi
peserta didik.
Selain itu, pendidikan berkarakter ini
juga berguna untuk membangun karakter setiap
individu sehingga dapat menjadi individu yang
bisa memiliki manfaat untuk individu tersebut dan
juga lingkungan sekitarnya. Sistem pendidikan
ini akan menanamkan nilai-nilai karakter tertentu
pada setiap peserta didik yang di dalamnya terdapat
beberapa komponen pengetahuan, kemauan atau
kesadaran, serta tindakan untuk melakukan nilai
positif tersebut. Pendidikan karakter (character
education) sangat erat hubungannya dengan sistem
pendidikan moral yang di mana tujuannya adalah
untuk melatih dan membentuk kemampuan setiap
individu secara terus menerus agar ke arah hidup
yang lebih baik lagi.

4.
5.
6.

1.

2.

Metode Penelitian
Lokasi kegiatan Penelitian Tindakan Sekolah
(PTS) di SMK Negeri 1 Donorojo Pacitan dan
Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober
sampai dengan Desember 2018 semester ganjil
tahun pelajaran 2018/2019. Subyek penelitian,
adalah siswa kelas XII SMK Negeri 1 Donorojo
dengan jumlah siswa sebanyak 98 siswa yang
diambil dari kompetensi keahlian (TKJ, TBS, TGB,
TKR dan Akuntansi).
Teknik pengumpulan data:
1.
Metode dokumentasi: buku catatan kegiatan
anak terutama perubahan dalam tingkah
lakunya, buku catatan pembinaan, oleh guru
BP/BK dan Kepala Sekolah.
2.
Metode observasi, untuk memperoleh data
perilaku siswa, Observasi dilakukan untuk
mengamati kegiatan di sekolah selama
kegiatan pembelajaran.
Teknik Analisa data. Moleong (2001:190)
menyatakan proses analisis data dimulai dengan
menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai
sumber, yaitu dari wawancara, hasil observasi, hasil
catatan lapangan, angket, dokumentasi pribadi,
dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya
Indikator keberhasilan adalah sebagai berikut:
1.
Meningkatnya kedisiplinan dan ketertiban
siswa di sekolah.
2.
Terciptanya perilaku baik bagi seluruh
siswa melalui kegiatan keagamaan dan
pembelajaran.
3.
Meningkatnya pengelolaan lingkungan
sekolah melalui kegiatan ( 7K ).

3.

4.

Terdapat peningkatan aktivitas siswa dalam
mengikuti kegiatan pembelajaran disekolah.
Terciptanya sikap arif, santun, berbudi pekerti
yang baik dan bertanggung jawab.
penerapan pendidikan keagamaan yang
berwawasan lingkungan
Prosedur penelitian adalah sebagai berikut:
Perencanaan tindakan
Perencanaan yang dilakukan dalam PTS
yaitu dengan membuat konsep dan kebijakan
di sekolah dengan penerapan penerapan
pendidikan keagamaan yang berwawasan
lingkungan dalam membangun karakter siswa.
Program ini tentunya sangat terkait dan tidak
terpisahkan dengan program visi dan misi
sekolah lainnya baik di bidang akademik,
bidang kesiswaan, humas maupun bidang lain.
Pelaksanaan tindakan
Pelaksanaan PTS dilakukan oleh Kepala
Sekolah dengan memberikan kebijakan secara
langsung terkait adanya pelayanan yang
baik terutama dalam penerapan pendidikan
keagamaan yang berwawasan lingkungan
yang dilakukan pada siswa. Dengan pelayanan
yang baik akan menunjang upaya pembinaan
karakter siswa. Oleh karenanya ada dua
tahapan untuk membangun karakter yang
dilakukan ini: 1) Pembinaan karakter bagi
siswa dengan dilaksanakan melalui kegiatan
keagamaan yang berwawasan lingkungan.
2) Peningkatan pelayanan sekolah bidang
akademik, kesiswaan, sarana dan humas.
Hasil Observasi Tindakan
Meningkatnya jumlah siswa yang
berprestasi, kegiatan KBM berjalan dengan
baik, tertatanya kelembagaan, ekstra
kegiatan pendidikan keagamaan yang
berwawasan lingkungan, kepemimpinan
dengan bertambahnya siswa model, serta
meningkatkan image positif masyarakat
terhadap sekolah dalam hal kedisiplinan
dengan mengedepankan dukungan masyarakat
dan dunia industri dalam pengembangan
sekolah di bidang akademik, kesiswaan,
sarana dan pengembangan SDM yang baik.
Refleksi
Hasil yang dicapai dalam observasi
pada siklus 1 dapat digunakan sebagai acuan
dalam melihat keberhasilan/kelemahan yang
terjadi dalam kegiatan Penelitian Tindakan
Sekolah (PTS), terutama dalam tahapan untuk
membangun karakter dengan penerapan
pendidikan keagamaan yang berwawasan
lingkungan
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Siklus 1
1.
Perencanaan
Perencanaan yang dilakukan dengan
mengacu pada prosedur yang dilakukan
kegiatan PTS dilakukan oleh Kepala Sekolah
dengan memberikan kebijakan secara
langsung terkait adanya pelayanan yang
baik dengan melalui penerapan pendidikan
keagamaan yang berwawasan lingkungan
dalam membangun karakter siswa
2.
Pelaksanaan
Melakukan pembinaan, bimbingan
secara menyeluruh terhadap aspek yang
diamati dalam kegiatan Penelitian Tindakan
Sekolah (PTS) antara lain dengan: 1)
Pembinaan karakter bagi siswa kelas
XII siswa SMKN 1 Donorojo dengan
mengedepankan peran agama di sekolah,
daya dukung lingkungan, nilai-nilai karakter
yang ditargetkan dan kemandirian serta rasa
tanggung jawab, 2) Melakukan pelayanan
sekolah sekolah bidang akademik, kesiswaan,
sarana dan humas.
3.
Observasi
Hasil penelitian yang dicapai pada
siklus 1 adalah prioritas bagi siswa SMKN
1 Donorojo pada awal kegiatan Penelitian
Tindakan Sekolah (PTS), hasil prestasi
belajar secara akademik/non akademik dari
sejumlah siswa 88 terdapat 33 anak atau
37,5% mempunyai rasa percaya diri yang
baik dan kuat masih kisaran dalam pendidikan
keagamaan 59,09% atau 52 siswa, melakukan
kedisiplinan dan ketertiban sekolah yang
berwawasan lingkungan 68,18% atau 60 siswa,
pelayanan sekolah sekolah bidang akademik,
kesiswaan, sarana dan humas 78,41% atau
69 siswa menyatakan baik. Hasil observasi
ini masih belum menunjukkan perubahan/
peningkatan yang signifikan dengan demikian
observasi awal yang dilakukan perlu adanya
perbaikan.
4.
Refleksi
Mengamati hasil observasi pada siklus
1, Kegiatan PTS merasa masih banyak
kekurangannya/kendala terutama pemahaman
dalam perubahan minset guru dan karyawan
dalam pengelolaan manajemen belum optimal
dilakukan, konsep yang dikembangkan melalui
penerapan pendidikan keagamaan yang
berwawasan lingkungan dalam membangun
karakter siswa memerlukan waktu yang lama,
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sehingga mengembangkan serta membangun
karakter dengan perlu dukungan serta
kebersamaan dalam pengelolaan. Kurangnya
rasa percaya diri ini dapat membuat anak/
siswa dalam mengembangkan potensi/bakat
yang dimilikinya kurang optimal.
Siklus 2
1.
Perencanaan.
Perencanaan yang dilakukan mengacu
pada kekurangan pada siklus pertama,
kegiatan PTS dilakukan oleh Kepala Sekolah
dengan memberikan kebijakan secara
langsung terkait dengan perbaikan prosedur
yang dilakukan dalam menerapkan pendidikan
keagamaan yang berwawasan lingkungan
dalam membangun karakter siswa.
2.
Pelaksanaan
Pada siklus 2 dalam pelaksanaannya
menekankan pada pembinaan secara
berkelanjutan oleh Kepala Sekolah,
bimbingan secara menyeluruh terhadap aspek
yang diamati antara lain dengan:
a.
Pembinaan karakter bagi siswa kelas XII
(TKJ, TBS, TGB, TKR dan Akuntansi) SMK
Negeri 1 Donorojo dengan mengedepankan
peran pendidikan agama di sekolah, daya
dukung yang berwawasan lingkungan,
kepemimpinan dan kemandirian, mampu
melakukan olah pikir, olah raga, olah hati
dan olah rasa/karsa dan sekaligus menjunjung
nilai/budaya karakter dalam kemandirian
serta rasa tanggung jawab
b.
Melakukan pelayanan sekolah sekolah bidang
akademik, kesiswaan, sarana dan humas dengan
memperhatikan (1) planning (perencanaan);
(2) organizing (pengorganisasian); (3)
actuating (pelaksanaan); dan (4) controlling
(pengawasan) yang dilakukan dengan tahapan
yang dikembangkan di sekolah.
3.
Observasi
Hasil observasi pada siklus 2 bagi
siswa kelas XII (TKJ, TBS, TGB, TKR
dan Akuntansi) SMK Negeri 1 Donorojo
pada kegiatan Penelitian Tindakan Sekolah
(PTS), untuk prestasi belajar akademik/non
akademik 73,86% atau siswa 65 mempunyai
rasa percaya diri yang baik dan kuat dalam
pendidikan keagamaan 85,23% atau 75
siswa, melakukan kedisiplinan dan ketertiban
sekolah yang berwawasan lingkungan
84,09% atau 74 siswa, pelayanan sekolah
sekolah bidang akademik, kesiswaan, sarana
dan humas 86,36% atau 76 siswa menyatakan
pelayanan baik. Hasil observasi pada siklus
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2 menunjukkan perubahan/peningkatan yang
signifikan dengan demikian observasi pada
siklus 2 yang dilakukan terdapat peningkatan.
Refleksi
Hasil observasi pada siklus 2, yang
dikembangkan dalam menerapkan pendidikan
keagamaan yang berwawasan lingkungan
dalam membangun pendidikan karakter
siswa di lingkungan SMK Negeri 1 Donorojo
Kabupaten Pacitan dapat ditingkatkan.

Pembahasan
Tabel 1. Peningkatan Penerapan Pendidikan
Keagamaan yang Berwawasan Lingkungan dalam
Membangun Karakter Siswa
Hasil
Hasil
Siklus 1 siklus 2
Prestasi belajar siswa secara 37,5%
73,86%
akademik/non akademik
rasa percaya diri yang baik 59,09% 85,23%
dan kuat dalam kegiatan
keagamaan
Melakukan kedisiplinan 68,18% 84,09%
dan ketertiban sekolah yang
berwawasaan lingkungan
pelayanan sekolah sekolah
bidang akademik, kesiswaan,
78,41% 86,36%
sarana dan humas yang
dilakukan dengan baik

No Uraian
1
2
3
4

PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan, di atas maka
dapat disimpulkan bahwa penelitian tindakan
sekolah dalam membangun pendidikan karakter
siswa melalui penerapan pendidikan keagamaan
yang berwawasan lingkungan pada SMK Negeri
1 Donorojo Kabupaten Pacitan dapat ditingkatkan
dengan kisaran 20% sampai dengan 25%.
SARAN
1.
Bagi Sekolah
Keberhasilan dalam menerapkan
pendidikan karakter, merupakan tanggung
jawab semua komponen yang ada di sekolah.
Perlu adanya kebersamaan dalam pengelolaan
sekolah agar visi dan misi sekolah dapat
terwujud secara optimal.
2.
Bagi Siswa
Perlu adanya penanganan yang
dapat membentuk/mendidik siswa dalam
membangun pendidikan karakter
3.
Bagi Guru

Mengembangkan potensi yang
mendukung upaya pendidikan karakter serta
membangun pemahaman seluruh warga
sekolah dalam mengadakan pembinaan
berkesinambungan untuk mewujudkan
pembinaan karakter siswa.
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PENERAPAN TEKNIK PEMBELAJARAN FISH BOWL SEBAGAI UPAYA
PENINGKATAN KEMAMPUAN MENGANALISIS RESPON BANGSA INDONESIA
TERHADAP IMPERIALISME DAN KOLONIALISME PESERTA DIDIK KELAS XI IPS
3 SMAN I PONGGOK
Binti Masruroh
SMAN I Ponggok Blitar
Abstrak
Fish Bowl merupakan cara belajar yang digunakan untuk membuat peserta didik aktif belajar baik di
sekolah maupun di rumah dengan adanya kartu indeks yang diberikan serta variasi tempat duduk yang
dapat menarik minat peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran
Fish Bowl adalah: (a) guru membentuk beberapa orang peserta diskusi yang dipimpin oleh seorang
ketua untuk mengambil suatu keputusan, (b) guru mengatur tempat duduk menjadi setengah lingkaran
dengan dua atau tiga kursi kosong menghadap peserta diskusi, (c) guru meminta kelompok pendengar
duduk mengelilingi kelompok diskusi, seolah-olah melihat ikan yang berada pada sebuah mangkuk
(Fish Bowl), (d) guru mempersilakan kelompok pendengar yang ingin menyumbangkan pikiran duduk
di kursi kosong selama kelompok diskusi berdiskusi, (e) guru memerintahkan kepada ketua diskusi
untuk mempersilakan peserta yang duduk di bangku kosong berbicara dan meninggalkan kursi setelah
selesai bicara.
Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:(1) mendeskripsikan penerapan teknik pembelajaran
Fish Bowl pada kompetensi dasar menganalisis respon bangsa Indonesia terhadap imperialisme dan
kolonialisme dan (2) mendeskripsikan peningkatan kemampuan menganalisis respon bangsa Indonesia
terhadap imperialisme dan kolonialisme melalui teknik pembelajaran Fish Bowl pada peserta didik
kelas XI IPS 3 SMA Negeri I Ponggok. Subyek penelitian ini adalah kelas XI IPS 3 SMA Negeri I
Ponggok dengan jumlah peserta didik 34. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian tindakan
kelas yang dilakukan dalam dua siklus. Masing-masing siklus dilakukan dalam 2 kali pertemuan, tiap
pertemuan dilakukan 4x45 menit terdiri atas tiga tahap kegiatan yaitu tahap pendahuluan, tahap inti,
dan tahap penutup.
Dari hasil penelitian tentang peningkatan kemampuan menganalisis respon bangsa Indonesia terhadap
imperialisme dan kolonialisme melalui teknik pembelajaran Fish Bowl setelah dilakukan penilaian
diperoleh hasil bahwa nilai peserta didik kelas XI IPS 3 SMA Negeri I Ponggok mengalami peningkatan.
Pada data awal ditemukan bahwa peserta didik yang tuntas belajar sebanyak 14 (41.18%) dan yang
belum mencapai ketuntasan sebanyak 20 (58.82%). Setelah pelaksanaan tindakan siklus I, diperoleh
data sama dengan data awal. Setelah tindakan pembelajaran siklus II didapat data terdapat 32 (94.12%)
peserta didik yang mencapai ketuntasan dan 2 (0.59%) peserta didik yang belum mencapai ketuntasan.
Kata kunci: Teknik pembelajaran, fish bowl, analisis respons, imperialisme, kolonialisme.

PENDAHULUAN
Pembelajaran Sejarah di SMA Negeri I
Ponggok Kabupaten Blitar sudah menggunakan
kurikulum 2013. Pendekatan pembelajaran yang
digunakan yaitu saintifik. Materi pelajaran sejarah
dikembangkan dari perjalanan sejarah Indonesia
dan sejarah dunia. Untuk mengenalkan peristiwa
sejarah kepada peserta didik, tidak cukup hanya
mengenal nama tokoh, tempat bersejarah, dan jasa
pelaku sejarah terhadap bangsa saja. Namun harus
diimplementasikan sebagai upaya menanamkan
karakter yang baik kepada peserta didik kemudian
meluas pada lingkungan sekolah, masyarakat
sekitar tempat tinggal peserta didik, dan lingkungan
keluarga.

Tujuan Mata Pelajaran Sejarah di SMA
mengacu pada Standar Kompetensi, Kompetensi
Dasar, dan Indikator. Hal tersebut tertuang
dalam kurikulum 2013, khususnya dalam mata
pelajaran Sejarah Indonesia yang memiliki
tujuan pembelajaran seperti yang dijelaskan oleh
Kemendikbud (2015:11) yaitu: (1) menumbuhkan
kesadaran dalam diri peserta didik sebagai bagian
dari bangsa Indonesia yang memiliki rasa bangga
dan cinta tanah air, melahirkan empati dan
perilaku toleran yang dapat di implementasikan
dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat dan
bangsa, (2) menumbuhkan pemahaman peserta
didik terhadap diri sendiri, masyarakat, dan proses
terbentuknya bangsa Indonesia melalui sejarah
yang panjang dan masih berproses hingga kini
77
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dan masa yang akan datang, (3) mengembangkan
perilaku yang didasarkan pada nilai dan moral
yang mencerminkan karakter diri, masyarakat, dan
bangsa, (4) membangun kesadaran peserta didik
tentang pentingnya konsep waktu dan tempat/
ruang dalam rangka memahami perubahan dan
keberlanjutan dalam kehidupan bermasyarakat dan
berbangsa di Indonesia, (5) menumbuhkan apresiasi
dan penghargaan peserta didik terhadap peninggalan
Sejarah sebagai bukti peradaban bangsa Indonesia
di masa lampau, (6) mengembangkan kemampuan
berpikir historis (historical thinking) yang menjadi
dasar untuk kemampuan berpikir logis, kreatif,
inspiratif dan inovatif, dan (7) menanamkan sikap
berorientasi kepada masa kini dan pada masa depan.
Pada kenyataan di lapangan, masih ada
peserta didik yang belum dapat memperoleh hasil
pembelajaran secara maksimal. Banyak faktor yang
mempengaruhi belum berhasilnya pembelajaran
tersebut. Selain itu peserta didik masih sulit
mengaitkan konsep yang diberikan dengan realita.
Apalagi materi sejarah saat ini sangat berkembang
baik di dalam negeri maupun sejarah dunia, maka
jika tidak mengikuti perkembangan dunia akan jauh
tertinggal yang pada akhirnya akan menghambat
perkembangan pengetahuan peserta didik.
Faktor yang menghambat pencapaian tujuan
pembelajaran yang paling utama adalah dalam
pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang masih
memperlihatkan rendahnya perhatian dan aktivitas
peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran.
Hal ini dapat dilihat pada saat guru mengajar masih
dijumpai hal-hal sebagai berikut: (1) Adanya
peserta didik yang melakukan aktivitas di luar
pembelajaran seperti membaca novel, (2) Adanya
peserta didik yang asyik berbincang dengan teman
sebangkunya, (3) Adanya peserta didik yang terbagi
perhatiannya seperti sering melihat aktivitas di
luar kelas, (4) Adanya peserta didik yang tidak
merespon saat diberikan pertanyaan oleh guru, dan
(5) Adanya peserta didik yang kurang bergairah
dalam mengikuti kegiatan pelajaran.
Masalah tersebut juga dialami peneliti pada
semester ini, yaitu pembelajaran pada kompetensi
dasar kemampuan menganalisis respon bangsa
Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme
yang dialami oleh peserta didik kelas XI IPS 3 SMA
Negeri I Ponggok. Dalam pembelajaran ini peserta
didik kurang aktif, sehingga sebagian peserta didik
belum mencapai ketuntasan yang ditentukan dan
secara klasikal belum mencapai ketuntasan belajar.
Melihat keadaan ini peneliti akan mengambil
tindakan untuk melakukan penelitian dengan teknik
pembelajaran yang menarik.
Sebagai upaya meningkatkan aktivitas belajar
peserta didik kelas XI IPS 3 pada pembelajaran

kompetensi dasar kemampuan menganalisis
respon bangsa Indonesia terhadap imperialisme
dan kolonialisme dapat dilakukan dengan berbagai
cara antara lain dengan menggunakan metode
pembelajaran yang tepat, salah satunya adalah
dengan menerapkan teknik pembelajaran Fish
Bowl yang dapat menciptakan suasana belajar
yang menarik serta dapat menciptakan peserta
didik lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran,
sehingga peserta didik kelas XI IPS 3 SMA Negeri
I Ponggok dapat meningkatkan pemahamannya
terhadap konsep materi pembelajaran. Teknik
diskusi fish bowl (mangkuk ikan) merupakan salah
satu metode diskusi kelompok. Menurut Roestiyah
(2008:5), teknik diskusi adalah salah satu teknik
belajar mengajar yang dilakukan oleh seorang guru
di sekolah. Melalui teknik diskusi fish bowl seorang
guru berupaya lebih aktif untuk melihat kemampuan
ingatan peserta didik terhadap pelajaran yang sudah
diajarkan sebelumnya dan kemampuan peserta didik
terhadap pelajaran yang akan diajarkan.
Tujuan penelitian tindakan kelas tentang
penerapan teknik pembelajaran Fish Bowl yang
dilaksanakan pada semester ganjil tahun pelajaran
2019-2020 ini adalah untuk: (1) mendeskripsikan
penerapan teknik pembelajaran Fish Bowl pada
kompetensi dasar menganalisis respon bangsa
Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme
dan (2) mendeskripsikan peningkatan kemampuan
menganalisis respon bangsa Indonesia terhadap
imperialisme dan kolonialisme melalui teknik
pembelajaran Fish Bowl pada peserta didik kelas
XI IPS 3 SMA Negeri I Ponggok semester 1 tahun
pelajaran 2019-2020.
METODE
Metode penelitian merupakan cara ilmiah
untuk mendapatkan suatu data dengan tujuan dan
kegunaan tertentu. Penelitian ini dilakukan secara
rasional, empiris dan sistematis dengan tujuan untuk
menemukan, membuktikan dan mengembangkan
potensi sehingga diperoleh hasil yang digunakan
untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi
masalah. Metode yang dipilih adalah metode
penelitian tindakan kelas (PTK).
Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan
demi perbaikan dan atau peningkatan praktek
pembelajaran secara berkesinambungan, yang
pada dasarnya melekat pada terlaksananya misi
profesional pendidikan yang diemban guru sebagai
pendidik (Direktorat Pendidikan Umum, 1999:9).
Pemilihan metode penelitian ini PTK
karena dapat membuat guru atau pengajar peka
dan tanggap terhadap kegiatan belajar mengajar
yang dilakukan peserta didik dan dirinya. Guru
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menjadi kreatif dan inovatif dalam melakukan
upaya yang variatif sebagai implementasi dan
adaptasi berbagai teori dan teknik pembelajaran
serta bahan ajar yang diaplikasikannya. Guru juga
dapat memperbaiki proses pembelajaran pada
setiap pertemuan berdasarkan kejadian di kelas
yang terfokus pada masalah aktual dan faktual
yang muncul, serta berkembang di kelasnya. Selain
itu guru dapat menemukan solusi untuk mengatasi
masalah tersebut. Satu hal yang pokok PTK
tidak mengganggu proses pembelajaran di suatu
institusi sehingga tugas guru tidak akan terganggu.
Berdasarkan aspek PTK tersebut, maka penelitian
ini akan dapat memaksimalkan manfaat teknik
pembelajaran Fish Bowl dari siklus satu ke siklus
lain dalam pembelajaran pada kompetensi dasar
menganalisis respon bangsa Indonesia terhadap
imperialisme dan kolonialisme
Penelitian ini dirancang dengan tahapan
pelaksanaan pembelajaran yang terdiri dari dua
siklus. Tiap siklus dilakukan dalam dua kali
pertemuan. Tiap siklus dilaksanakan tahapan
pembelajaran mulai dari (1) tahap pendahuluan, (2)
tahap inti, dan (3) tahap penutup, kemudian hasil tiap
siklus direfleksikan pada siklus berikutnya sehingga
didapatkan pengaruh yang signifikan sebagai
implikasi dari teknik pembelajaran Fish Bowl pada
kompetensi dasar menganalisis respon bangsa
Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme.
Kegiatan pembelajaran tiap siklus dilaksanakan
dengan durasi waktu 4x45 menit dengan jadwal
disesuaikan dengan jadwal mengajar peneliti di
kelas sasaran dengan tujuan agar pembelajaran
berjalan alami dan tidak terkesan diamati/dinilai,
terkesan kaku, dan tegang sehingga peserta didik
melakukan kegiatan pembelajaran dengan tenang
seperti pembelajaran hari-hari biasa.
Subjek dalam penelitian ini adalah peserta
didik kelas XI IPS 3 yang berjumlah 34 orang.
Penelitian ini akan mengambil lokasi di SMAN I
Ponggok yang terletak di Jalan Raya Gembongan,
Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Lokasi
penelitian ini merupakan tempat kerja peneliti.
Data dalam penelitian ini berupa angka dan
uraian. Sumber data penelitian ini adalah peserta
didik kelas XI IPS 3 SMA Negeri I Ponggok,
sedangkan jenis data yang didapatkan adalah data
kuantitatif dan data kualitatif yang meliputi: (a) Data
tes hasil belajar berupa nilai tes di setiap akhir siklus
pembelajaran, (b) Hasil observasi terhadap proses
pembelajaran, (c) Catatan harian, tiap pertemuan
dari guru dan observer, (d) Hasil angket peminatan
peserta didik, dan (e) Foto kegiatan tindakan selama
proses pembelajaran.
Teknik pengumpulan data yang digunakan
dalam penelitian adalah tes, observasi, angket,

79

jurnal/catatan harian, dan foto. Dan data yang
terkumpul akan dianalisis secara deskriptif
analitik, deskriptif kuantitatif maupun deskriptif
kualitatif. Data yang dianalisis secara deskriptif
kuantitatif adalah data hasil observasi aktivitas
peserta didik dan data hasil observasi guru ketika
kegiatan pembelajaran berlangsung serta data
hasil identifikasi kemampuan peserta didik yang
dikumpulkan melalui daftar ceklist pada lembar
observasi. Data yang dianalisis secara kualitatif
adalah data hasil wawancara dengan peserta didik
dan dengan teman sejawat (kolaborator), data
dokumen hasil kerja peserta didik serta dokumen
foto. Data-data tersebut dianalisis dengan tahapan
reduksi data, penyajian data, penarikan simpulan
dan verifikasi sesuai dengan tujuan penelitian dan
pemaknaan data.
Selanjutnya dari hasil analisis data akan
diperoleh data baik kualitatif maupun kuantitatif.
Hasil ini diinterpetasi dan disimpulkan yang akan
digunakan untuk menjawab permasalahan yang
telah dirumuskan.
Adapun kriteria keberhasilan belajar
peserta didik dalam penelitian tindakan kelas ini
didasarkan pada hasil ulangan harian kompetensi
dasar menganalisis respon bangsa Indonesia
terhadap imperialisme dan kolonialisme dengan
indikator mampu mengidentifikasikan penjelasan
guru mengenai respon bangsa Indonesia terhadap
imperialisme dan kolonialisme dalam bidang
politik (organisasi pergerakan), ekonomi (bentuk
perlawanan terhadap praktik monopoli), sosial
budaya (karya seni dan sastra), dan pendidikan
(Taman Siswa, Kayu Tanam) dari KKM yaitu
75. Kriteria keberhasilan pada penelitian ini
dititikberatkan pada dua aspek yaitu aspek proses
dan aspek hasil. Kriteria keberhasilan proses dilihat
dari kinerja profesional guru dalam menerapkan
teknik pembelajaran Fish Bowl pada pembelajaran
sejarah, keaktifan peserta didik dalam proses
pembelajaran, dan perkembangan kemampuan
peserta didik dalam menyampaikan gagasan dan
munculnya sikap-sikap positif dari peserta didik
selama proses pembelajaran. Ukuran keberhasilan
ditentukan oleh tingkat keterlibatan bimbingan
guru dan belajar peserta didik, jika diperoleh skor
keterlibatan bimbingan guru semakin rendah (˂45%)
sedangkan aktivitas belajar peserta didik semakin
tinggi (>75%) menunjukkan proses pembelajaran
berhasil.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Hasil Pengamatan Awal
Langkah awal peneliti sebelum melakukan
penelitian, yaitu melakukan pengumpulan data
kemampuan peserta didik dan hasil belajar peserta
didik dengan cara wawancara dan observasi.
Berdasarkan wawancara dan observasi serta
analisis hasil pembelajaran sebelum tindakan yang
dilakukan peneliti diperoleh data sebagai berikut: (1)
Permasalahan yang sering nampak pada peserta didik
SMA, bahwa untuk menganalisis respons bangsa
Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme
masih banyak yang belum mampu, (2) Masih ada
beberapa materi yang belum mencapai ketuntasan.
Kriteria Ketuntasan Minimal berdasarkan kurikulum
2013 yang diterapkan di SMA Negeri I Ponggok
adalah 75 untuk menyatakan peserta didik yang
dianggap mampu mencapai tujuan pembelajaran,
dan (3) Salah satu materi pokok yang belum
mencapai ketuntasan belajar adalah menganalisis
respons bangsa Indonesia terhadap imperialisme
dan kolonialisme.
Berdasarkan data awal pengukuran hasil
belajar peserta didik kelas XI IPS 3 SMAN I
Ponggok diketahui bahwa peserta didik yang
mencapai ketuntasan belajar berjumlah 14 orang
(41.18%), sedangkan 20 orang (58.82%) lainnya
masih belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal
(KKM) yaitu 75,00. Berdasarkan data awal hasil
pembelajaran menganalisis respon bangsa Indonesia
terhadap imperialisme dan kolonialisme, diputuskan
bersama antara peneliti dan kolaborator bahwa
20 peserta didik yang belum mencapai Kriteria
Ketuntasan Minimal (KKM) menjadi tujuan utama
penelitian dan akan diberikan tindakan lebih intensif
dengan menggunakan teknik pembelajaran Fish
Bowl agar kemampuan menganalisis respon bangsa
Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme
dapat meningkat. Walaupun demikian, peserta didik
yang tidak bermasalahpun tetap diberikan tindakan
karena akan di pantau juga perkembangannya apakah
bisa meningkat lagi ataukah tidak. Oleh karena itu,
pembelajaran tetap dilakukan dalam konteks kelas
seperti biasanya. Hal ini sesuai dengan hakikat
penelitian tindakan kelas (PTK) yang merupakan
salah satu strategi bagi guru untuk meningkatkan
proses, hasil, dan memperbaiki layanan pendidikan
dalam konteks pembelajaran.
Tabel 1. Hasil penilaian aspek kognitif peserta
didik sebelum penelitian
No
1
2

Predikat
Baik sekali
Baik

Jumlah
3
11

(%)
8.82%
32.35%

Keterangan
Berhasil
Berhasil

3

Cukup

9

4

Kurang

11

5
6

Tuntas
Belum
tuntas
Jumlah Nilai

14
20
2240

Rata-rata

65.88

26.47%
32.35%
41.18%
58.82%
65.88%

Belum
Berhasil
Belum
Berhasil
Berhasil
Belum
Berhasil
Belum
berhasil

Siklus I
Perencanaan
Pada tahap perencanaan peneliti: menyusun
RPP, menentukan materi dan kelompok diskusi serta
kelompok pengamat, satu minggu sebelum tatap
muka guru memberitahukan teknik pembelajaran
yang akan digunakan kepada peserta didik yaitu
Fish Bowl dan peserta didik diharapkan menyiapkan
diri, dan mempersiapkan power point.
Pelaksanaan
Kegiatan Pendahuluan
Pada tahap kegiatan pendahuluan: guru
mengucapkan salam, guru mengecek kebersihan
kelas, guru menanyakan peserta didik yang tidak
hadir, guru mengisi daftar hadir peserta didik
dan agenda kelas, guru mengkondisikan suasana
belajar dengan mengarahkan peserta didik untuk
tertib, membagi kelas menjadi beberapa kelompok,
menentukan subanggota kelompok pengamat
dan subkelompok diskusi, mengatur tempat
duduk setiap kelompok dalam bentuk setengah
lingkaran, guru melakukan apersepsi dengan tanya
jawab tentang imperalisme dan kolonialisme.
Peserta didik menjawab pertanyaan guru terkait
imperialisme dan kolonialisme dan peserta didikpun
diminta menyampaikan pendapatnya mengenai
imperialisme dan kolonialisme yang dihadapi
bangsa Indonesia, guru memberitahukan tentang
Kompetensi Dasar yang akan dipelajari pada hari
itu yaitu menganalisis respon bangsa Indonesia
terhadap imperialisme dan kolonialisme. Guru
juga menjelaskan indikator pembelajaran yaitu
respon bangsa Indonesia terhadap imperialisme
dan kolonialisme dalam bidang politik (organisasi
pergerakan), ekonomi (bentuk perlawanan terhadap
praktik monopoli), sosial-budaya (karya seni dan
sastra), dan pendidikan (Taman Siswa, Kayu Tanam)
Kegiatan Inti
Peserta didik dalam tiap kelompok mengambil
posisi tempat duduk sesuai dengan pembagian
kelompok yang telah ditentukan. Menentukan ketua
kelompok dalam setiap subkelompok diskusi. Guru
membagikan LKPd dalam setiap kelompok, yaitu
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untuk subkelompok diskusi dan untuk setiap peserta
didik dalam sub kelompok pengamat. Peserta didik
dalam subkelompok diskusi mendiskusikan dan
mengerjakan LKPd.
Peserta didik dalam subkelompok pengamat
mendengarkan, mengamati, serta mencatat halhal yang berkaitan dengan materi yang sedang
didiskusikan oleh subkelompok diskusi. Pesertapeserta dalam subkelompok pengamat yang duduk
melingkari subkelompok diskusi, menjadi pengamat
(observer) serta melakukan kegiatan mencatat.
Setelah selesai seluruh peserta menganalisa dan
mendiskusikan lebih mendalam misalnya, alasan,
tujuan, hal yang bersangkut paut dengan sikap setuju
atau menentang. Tiap peserta diberikan kesempatan
untuk mengemukakan analisanya. Sementara
subkelompok diskusi mendiskusikan masalah,
kelompok pendengar yang ingin menyumbangkan
pikiran dapat masuk duduk menempati kursi kosong.
Apabila ketua diskusi mempersilakan berbicara, ia
dapat langsung berbicara, dan meninggalkan kursi
setelah selesai berbicara. Hasil diskusi kelompok
yang sudah dianggap benar ditulis oleh peserta
didik dalam lembar jawaban. Setiap kelompok
mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya.
Setiap kelompok merevisi hasil kerja pada LKPd.
Peserta didik menyimpulkan hasil diskusi bersama
anggota kelompoknya.
Dalam diskusi kelompok ini, antara peserta
didik yang satu mengajar peserta didik yang lain.
Ketika para peserta didik tahu bahwa mereka
harus mengajarkan apa yang mereka pelajari
kepada peserta didik lainnya, mereka akan jauh
lebih berhati-hati untuk meyakinkan diri bahwa
mereka betul-betul telah memahami subyek itu dan
kemudian menyampaikan secara logis dalam bentuk
pikiran/pendapat atau dalam bentuk yang ditulis
dengan seksama. Hal ini dapat mendorong peserta
didik berpikir kritis dan memberikan pengalaman
kepada peserta didik bagaimana berdiskusi dengan
baik, bagaimana berkomunikasi dengan baik,
bagaimana menyatakan pendapat dengan baik dan
jelas, bagaimana memberikan contoh dengan tepat,
dan bagaimana menanggapi masalah dengan kritis
dan evaluatif.
Kegiatan Penutup
Pada kegiatan penutup: guru memberikan
lembar post test, peserta didik dan guru melakukan
refleksi terhadap proses pembelajaran, guru bersamasama peserta didik menyimpulkan materi pelajaran,
guru menanyakan kesulitan yang ditemui peserta
didik selama melakukan kegiatan pembelajaran,
guru menyampaikan materi yang harus dipersiapkan
peserta didik untuk pertemuan yang akan datang,
dan guru mengucapkan salam.
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Pengamatan
Pengamatan yang dilakukan observer
meliputi:
Berdasarkan pengamatan yang dilakukan
terhadap pelaksanaan tindakan guru, maka
diketahui bahwa guru telah menggunakan teknik
pembelajaran Fish Bowl dengan baik. Ini terlihat
pada persentase kesesuaian prosedur yang digunakan
yaitu 80%. Persentase ini menunjukkan guru telah
melaksanakan tindakan sesuai dengan perencanaan
pembelajaran.
Ada beberapa hasil pengamatan yang
dikaitan dengan peserta didik, yaitu: (a) Peserta
didik belum seluruhnya aktif dalam kerja dengan
anggota kelompoknya, (b) Sebagian besar peserta
didik memberikan perhatian yang baik pada saat
temannya mempresentasikan hasil kerja, (c) Belum
seluruh peserta didik mendapatkan nilai yang baik
pada saat post test.
Adapun yang terkait dengan hasil pengamatan
yang terkait dengan guru adalah: (a) Guru sudah
memberikan reward kepada peserta didik dan
kelompok dalam bentuk pujian, (b) Guru antusias
dan telah menguasai materi dengan baik serta
komunikatif, (c) Guru masih kurang memberikan
motivasi kepada peserta didik untuk aktif bertanya,
(d) Guru harus senantiasa mengingatkan peserta
didik untuk fokus dalam mengikuti kegiatan
pelajaran karena masih ada beberapa peserta didik
yang kurang antusias dan kurang memperhatikan
pelajaran, dan (e) Pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan RPP.
Refleksi
Berdasarkan hasil pengamatan kolaborator
dan peneliti dalam pelaksanaan pembelajaran
siklus satu/tindakan satu, ada beberapa masukan
yang perlu diperhatikan untuk perbaikan siklus
2, yaitu posisi tempat duduk kelompok pengamat
dan subkelompok diskusi jangan terlalu berdekatan
karena membuat peserta didik kurang fokus sehingga
ada beberapa peserta didik yang masih kurang
memperhatikan saat diskusi berlangsung. Untuk
kegiatan pembelajaran siklus 2 perlu perbaikan
di beberapa hal agar hasil kegiatan pembelajaran
berjalan maksimal.
Berdasarkan hasil pengamatan kolaborator
tersebut, maka pada pertemuan siklus 2 harus
dilakukan: (1) Perubahan posisi tempat duduk,
antara subkelompok diskusi dan kelompok
pengamat jangan terlalu dekat, (2) Memberi
kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya
dan memberikan pendapatnya sebelum melanjutkan
kepada materi berikutnya, dan (3) Berlakukan tanya
jawab lebih sering untuk memastikan peserta didik
paham terhadap materi yang disampaikan.
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Paparan Hasil Tindakan
Hasil Tindakan Siklus I
Dari hasil kegiatan pembelajaran siklus I
dapat disimpulkan bahwa pembelajaran pada materi
menganalisis respon bangsa Indonesia terhadap
imperialisme dan kolonialisme dengan teknik
pembelajaran Fish Bowl, hasil pembelajaran dari
ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik mengalami
peningkatan dibanding kemampuan belajar pada
saat sebelum tindakan. Dari 34 peserta didik, pada
kegiatan diskusi sudah cukup baik, aktivitas sudah
meningkat, namun dalam mengerjakan tes akhir
pembelajaran masih belum memperoleh peningkatan
yang signifikan (masih sedikit di atas data awal).
Peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar
belum mencapai 85% dari seluruh peserta didik.
Tabel 2. Hasil Penilaian Diskusi
Fish Bowl Siklus I
No
1
2
3

Predikat
Baik sekali
Baik
Cukup

Jumlah
(%)
8
23.53%
14
41.18%
8
23.51%

4

Kurang

4

11.76%

5
6

Tuntas
Belum tuntas

22
12

64.70%
35.29%

7
8

Jumlah
Rata-rata

2542
74.76

74.76%

Keterangan
Berhasil
Berhasil
Belum
Berhasil
Belum
Berhasil
Berhasil
Belum
Berhasil
Belum
berhasil

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan
bahwa peserta didik yang dapat melakukan diskusi
dengan baik sekali sebesar 23.53%, peserta didik
yang dapat melakukan diskusi dengan kategori
baik sebesar 41.18%, peserta didik yang melakukan
diskusi dengan kategori cukup sebesar 23.51%
dan peserta didik yang melakukan diskusi dengan
kategori kurang sebesar 11.76%.
Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan
pada pelaksanaan teknik Fish Bowl pada kegiatan
siklus I peserta didik yang mencapai ketuntasan
sebanyak 22 (64.70%) dan yang belum mencapai
ketuntasan ada 12 (35.29%). Dapat disimpulkan
keterampilan diskusi dengan teknik Fish Bowl yang
diadakan untuk mengukur keterampilan peserta
didik dalam menyampaikan hasil kerja masih
64.70% dari 34 peserta didik yang dapat menerapkan
diskusi dengan teknik Fish Bowl dengan baik sesuai
dengan kriteria yang ditentukan.
Berdasarkan kriteria ketuntasan klasikal
(85%) maka keterampilan diskusi ini belum
memenuhi kriteria ketuntasan klasikal, maka perlu
dilakukan tindakan siklus II dengan melakukan

revisi langkah-langkah kegiatan pembelajaran
siklus I dan pembenahan power point serta sumber
belajar yang lebih variatif.
Tabel 3. Hasil Penilaian Tes Akhir
Pembelajaran Siklus I
No Predikat Jumlah
1 Baik sekali
7
2
Baik
15
3
Cukup
8
4

(%)
20.59%
44.12%
23.53%

Kurang

4

11.76%

Tuntas
Belum
tuntas
Jumlah Nilai

22
12

64.79%
35.29%

2509

Rata-rata

73.79

5
6

73.79%

Keterangan
Berhasil
Berhasil
Belum
Berhasil
Belum
Berhasil
Berhasil
Belum
Berhasil
Belum
Berhasil

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan
bahwa hasil tes akhir pembelajaran pada kegiatan
siklus I peserta didik yang mencapai ketuntasan
sebanyak 22 (64.79%) dan yang belum mencapai
ketuntasan ada 12 (35.29%). Berdasarkan kriteria
ketuntasan klasikal (85%) maka hasil tes akhir ini
belum memenuhi kriteria ketuntasan klasikal, maka
perlu dilakukan tindakan siklus II.
iklus II
Dari hasil kegiatan pembelajaran siklus II
dapat disimpulkan bahwa pembelajaran pada materi
respon bangsa Indonesia terhadap imperialisme
dan kolonialisme dengan teknik pembelajaran
Fish Bowl, hasil pembelajaran dari ranah kognitif,
afektif, dan psikomotorik mengalami peningkatan
dibanding kemampuan belajar pada siklus I. Dari 34
peserta didik, pada kegiatan diskusi dengan teknik
Fish Bowl sudah baik, aktivitas peserta didik sudah
baik, demikian juga dalam mengerjakan tes akhir
pembelajaran sudah berhasil.
Tabel 4. Hasil Penilaian Diskusi
Fish Bowl Siklus II
No
Predikat
Jumlah
1
Baik sekali
12
2
Baik
22
3
Cukup
0
4
Kurang
0
5
Tuntas
34
6 Belum tuntas
0
Jumlah Nilai
27.66
Rata-rata
81.35

(%)
35.29%
64.71%
0%
0%
100%
0%

Ket
Berhasil
Berhasil
Berhasil
Berhasil
Berhasil
Berhasil

81.35%

Berhasil

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat
disimpulkan peserta didik yang memperoleh
kategori melakukan diskusi dengan baik sekali
sebesar 35.29%, peserta didik yang memperoleh
kategori baik dalam melakukan diskusi sebesar
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64.71%, peserta didik yang melakukan diskusi
dengan kategori cukup baik 0% dan peserta didik
yang melakukan diskusi dengan kategori kurang
sebesar 0%.
Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan
bahwa pelaksanaan diskusi dengan teknik Fish Bowl
pada kegiatan siklus II peserta didik yang mencapai
ketuntasan sebanyak 34 (100%) dan yang belum
mencapai ketuntasan ada 0 (0%). Berdasarkan
kriteria ketuntasan klasikal (85%) maka hasil
pelaksanaan diskusi dengan teknik Fish Bowl ini
sudah memenuhi kriteria ketuntasan klasikal.
Tabel 5. Hasil Penilaian Tes Akhir
Pembelajaran Siklus II
No
1
2
3

Predikat
Baik sekali
Baik

Jumlah
12
20

(%)
35.29%
58.82%

Cukup

2

0.59%

4
5
6

Kurang
Tuntas

0
32

0%
94.12%

Belum tuntas

2

0.59%

Jumlah Nilai
Rata-rata

2856
84

84%

7
8

Ket
Berhasil
Berhasil
Belum
Berhasil
Berhasil
Berhasil
Belum
Berhasil
Berhasil

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan
bahwa hasil tes akhir pembelajaran pada kegiatan
siklus II peserta didik yang mencapai ketuntasan
sebanyak 32 (94.12%) dan yang belum mencapai
ketuntasan ada 2 (0.59%). Berdasarkan kriteria
ketuntasan klasikal (85%) maka hasil tes akhir ini
sudah memenuhi kriteria ketuntasan secara klasikal,
sehingga tidak perlu dilakukan tindakan siklus III.
PENUTUP
Simpulan
Penelitian Tindakan Kelas pada kompetensi
dasar menganalisis respon bangsa Indonesia terhadap
imperialisme dan kolonialisme telah dilaksanakan
dua siklus, menghasilkan kesimpulan sebagai
berikut: (1) Pemahaman peserta didik pada materi
menganalisis respon bangsa Indonesia terhadap
imperialisme dan kolonialisme secara signifikan
mengalami peningkatan, (2) Selama pembelajaran
peserta didik mengalami interaksi yang positif di
antara peserta didik dan terlihat semangat dalam
melalukan diskusi, (3) Hasil evaluasi pada siklus
kedua mengalami peningkatan yang signifikan,
peserta didik telah mencapai KKM yang telah
ditentukan yaitu 75 sebanyak 94.12%, dan (4)
Proses pembelajaran menganalisis respon bangsa
Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme
dengan menggu-nakan teknik Fish Bowl sangat
disenangi oleh sebagian besar peserta didik.
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Peningkatan juga terjadi pada proses
pembelajaran. Pada pembelajaran sebelum
tindakan peserta didik masih pasif dan tidak serius
dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Setelah
diadakan kegiatan siklus I, aktivitas peserta didik
meningkat, peserta didik menjadi tertarik dengan
penerapan teknik Fish Bowl dalam pembelajaran.
Mereka dapat melakukan kegiatan pembelajaran
dengan senang, dapat melakukan diskusi, dan dapat
bekerja sama dengan anggota kelompok secara
komunikatif. Pada kegiatan siklus II peserta didik
lebih aktif, kreatif, inovatif, dan dapat bekerja sama
dengan anggota kelompoknya dengan baik. Peserta
didik tidak malu-malu lagi bertanya pada guru/
meminta bantuan guru bila menemui kesulitan.
Saran
Proses pembelajaran pada materi respon
bangsa Indonesia terhadap imperialisme dan
kolonialisme dengan teknik pembelajaran Fish
Bowl terbukti dapat meningkatkan pemahaman
peserta didik kelas XI IPS 3 SMA Negeri I Ponggok.
Peneliti mengemukakan saran sebagai berikut: (1)
Guru harus memberikan waktu yang cukup dan
kreativitas yang tinggi untuk mengarahkan belajar
peserta didik, (2) Diperlukan teknik pembelajaran
yang menarik sehingga peserta didik antusias dalam
mengikuti pelajaran, dan (3) Sebaiknya peserta
didik membawa perlengkapan dan buku referensi
yang mendukung untuk memudahkan peserta didik
dalam mengerjakan tugas.
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UPAYA PENINGKATAN PRESTASI SERTA KREATIVITAS SISWA DALAM
PELAJARAN KETERAMPILAN MELALUI PENERAPAN PEMBELAJARAN
COOPERATIVE LEARNING PADA SISWA KELAS VII-A SMP NEGERI 2
PRINGKUKU PACITAN
Endah Moertiningsih
SMP Negeri 2 Pringkuku Pacitan
Abstrak
Adapun yang merupakan tujuan dari kegiatan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan
prestasi serta kreativitas siswa dalam pelajaran keterampilan melalui penerapan pembelajaran
cooperative learning pada siswa kelas VII-A SMP Negeri 2 Pringkuku Pacitan. Menurut Kelough &
Kelough (1999) mendefinisikan cooperative learning sebagai suatu macam strategi pembelajaran secara
kelompok, siswa belajar bersama dan saling membantu dalam membuat tugas dengan penekanan pada
saling dukung di antara anggota.
Kegiatan penelitian dilaksanakan pada sekolah SMPN 2 Pringkuku, Pacitan adapun waktu penelitian
dilaksanakan pada semester ganjil adalah bulan Oktober sampai dengan Desember 2018. Tahun
pelajaran 2018/2019. Subyek dari penelitian ini adalah siswa kelas VII-A SMP Negeri 2 Pringkuku.
Hasil analisis dari masing-masing siklus kegiatan pada siklus I dan siklus II di atas dapat disimpulkan
bahwa terdapat peningkatan prestasi serta kreativitas siswa dalam pelajaran keterampilan melalui
penerapan pembelajaran cooperative learning pada siswa kelas VII-A SMP Negeri 2 Pringkuku Pacitan,
hal ini di tandai dengan peningkatan kreativitas siswa kelas VII di SMPN 2 Pringkuku Pacitan dalam
pembelajaran proses pembuatan karya kerajinan dari bahan lunak pada pelajaran keterampilan untuk
siklus 1 dengan bahan dan alat, uji petik kerja dan finishing diperoleh nilai rata-rata 76,00 sedangkan
untuk siklus II dengan bahan dan alat, uji petik kerja dan finishing diperoleh nilai rata-rata 81,58.
Dengan demikian pembelajaran keterampilan pada siklus II dapat ditingkatkan.
Kata Kunci: Prestasi, kreativitas, pelajaran keterampilan, pembelajaran, cooperative learning

PENDAHULUAN
Peningkatan kualitas Pendidikan merupakan
salah satu fokus di dalam pembangunan pendidikan
bangsa Indonesia dewasa ini. Siswa diarahkan pada
kemampuan untuk lebih mengembangkan daya
pikir dalam berkreasi dan mampu mengembangkan
kreativitasnya dalam pembuatan suatu karya
terutama dalam bidang keterampilan. Sejalan dengan
perkembangan jaman dimana keterampilan dapat
dijadikan lahan untuk meningkatkan kesejahteraan.
Demikian juga di dalam dunia pendidikan terutama
pada pembelajaran keterampilan juga di arahkan
untuk memberikan kemampuan pada peserta
didik agar mampu mengembangkan daya nalarnya
agar lebih berkreasi dan lebih kreatif. Dengan
banyaknya bahan-bahan yang dapat digunakan
untuk mengembangkan kreativitas terutama bahan
lunak dari limbah organik yang hanya akan menjadi
onggokan sampah apabila tidak dimanfaatkan
padahal bahan tersebut dapat digunakan untuk
membuat kerajinan yang menarik,dan mempunyai
nilai seni tinggi .
Namun sayangnya dari hasil observasi
yang dilakukan terutama di dalam pembelajaran
keterampilan masih kurang dirasakan dampaknya,

dikarenakan kemampuan peserta didik secara
individu kurang mempunyai kreativitas dalam
membuat karya kerajinan dan juga masih belum
mampu mengembangkan kreasinya. Dengan
demikian perlu adanya solusi yang lebih baik untuk
menjawab permasalahan di atas dan yang lebih
utama solusi itu mampu memotivasi siswa untuk
mencapai prestasi, kreativitas dan kreasi dalam
membuat suatu karya kerajinan. Peneliti mencari
pemecahan permasalahan itu dengan penerapan
pembelajaran secara kooperatif yang dianggap
tepat dan sesuai untuk diterapkan pada siswa yang
hasilnya diharapkan berdampak positif terhadap
siswa.
Siswa akan termotivasi untuk mencapai
prestasi semaksimal mungkin, karena adanya
tuntutan standar kompetensi terutama yang berkaitan
dengan hasil praktek siswa yang dilakukan pada
siswa kelas VII-A SMP Negeri 2 Pringkuku Pacitan.
Di samping itu siswa akan merasa puas karena
dalam pembelajaran ini ada saling kerja sama antar
siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Hasil
belajar perlu dilakukan penilaian untuk mengetahui
kemampuan dan perkembangan siswa, juga
Sekaligus merupakan umpan balik bagi guru agar
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dapat menyempurnakan perencanaan dan proses
belajar mengajar dengan menerapkan pembelajaran
kooperatif yang benar. Guru memang dituntut untuk
selalu melakukan perbaikan secara terus menerus.
Adanya anggapan bahwa pelajaran
keterampilan adalah materi ajar yang terlalu mudah,
membuat siswa cenderung menganggap enteng dan
cepat merasa bosan, sehingga konsentrasi dan daya
kreasinya tidak pernah digunakan. Berdasarkan
penyebab rendahnya kreasi konsentrasi siswa
dalam pembelajaran keterampilan seperti tersebut
di atas, maka upaya yang dapat dilakukan oleh guru
untuk membuat siswa-siswa mengikuti pelajaran
diantaranya adalah memelihara keseimbangan
emosinya agar secara psikologis siswa menyenangi
mata pelajaran keterampilan.
Berangkat dari uraian di atas maka peneliti
ingin mengkaji lebih jauh usaha dalam meningkatkan
kreativitas siswa pada pembelajaran keterampilan
melalui keterampilan guru dalam mengelola siswa
pada kelas VII-A di SMPN 2 Pringkuku Pacitan
komunikasi antara kepala sekolah, dan peneliti akan
menemukan kondisi obyektif konsentrasi siswa, baik
kelebihan maupun kekurangannya sehingga akan
diperoleh data dan informasi yang terpercaya untuk
dijadikan analisis dalam menyusun perencanaan
dan langkah-langkah yang akan ditempuh secara
bertahap dalam meningkatkan kreativitas siswa
dalam pembelajaran kerajinan dari bahan lunak.
Menurut Kelough & Kelough (1999)
mendefinisikan cooperative learning sebagai suatu
macam strategi pembelajaran secara kelompok,
siswa belajar bersama dan saling membantu dalam
membuat tugas dengan penekanan pada saling
dukung di antara anggota. Dasar pembelajaran
keterampilan yang berbasis budaya ini diharapkan
dapat menumbuhkan nilai kearifan lokal dan nilai
“jati diri” sehingga tumbuh semangat kemandirian
kewirausahaan dan sekaligus kesediaan melestarikan
potensi dan nilai-nilai kearifan lokal. Pembelajaran
keterampilan dikembangkan berdasarkan kekhasan
daerah setempat disertai pemahaman terhadap latar
belakang penciptaan budaya dan teknologi tepat
guna. Melalui pembelajaran Keterampilan akan
memberi apresiasi kepada peserta didik tentang
makna multikultural.
Berpedoman pada aspek tersebut di atas
maka, pembelajaran keterampilan yang dilakukan
pada siswa kelas VII-A SMP Negeri 2 Pringkuku
Pacitan guna memperbaiki proses pembelajaran
maka sebagai alternatif metode yang digunakan
adalah pembelajaran dengan cooperative learning
yang digunakan didasarkan pada kompetensi
dasar yang hendak dicapai, untuk mata ajar yang
menekankan pada aspek psikomotor atau praktek
yang akan dilakukan siswa.
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Pengertian Metode Pembelajaran
Model/metode Pembelajaran menurut Joyce
dan Weil adalah suatu rencana atau pola yang dapat
digunakan untuk membentuk Kurikulum (rencana
pembelajaran jangka panjang), merancang bahanbahan pelajaran,dan membimbing pelajaran di
kelas atau yang lain Getteng Rahman, (2009).
Metode secara harfiah adalah”cara” Dalam
pemakaian yang umum,metode diartikan sebagai
cara melakukan suatu kegiatan atau cara melakukan
pekerjaan dengan menggunakan fakta dan konsepkonsep secara sistematis. Dalam dunia psikologi,
metode berarti prosedur sistematis (tata cara yang
berurutan) yang biasa digunakan untuk menyelidiki
fenomena (gejala-gejala) kejiwaan seperti metode
klinik,metode eksperimen,dan sebagainya.
Menurut Wina Wijaya (2008) Selain
metode,dan pendekatan pembelajaran terdapat juga
istilah lain yang kadang-kadang sulit dibedakan,yaitu
teknik dan taktik mengajar. Teknik dan taktik
mengajar merupakan penjabaran dari metode
pembelajaran. Teknik adalah cara yang dilakukan
seseorang dalam rangka mengimplementasikan
suatu metode. Misalnya cara yang bagaimana
yang harus dilakukan agar metode ceramah yang
dilakukan berjalan efektif dan efisien? Dengan
demikian,sebelum seseorang melakukan proses
ceramah sebaiknya memerhatikan kondisi dan
situasi. Misalnya berceramah pada siang hari
dengan jumlah siswa yang banyak tentu saja akan
berbeda jika ceramah itu dilakukan pada pagi hari
dengan jumlah yang terbatas.
Selanjutnya yang dimaksud dengan metode
mengajar adalah cara yang berisi prosedur baku
untuk melaksanakan kegiatan kependidikan,
khususnya kegiatan penyajian materi pelajaran
kepada siswa. Menurut Ahmad Sabri (2007) Syaratsyarat yang harus diperhatikan seorang guru dalam
penggunaan metode pembelajaran adalah sebagai
berikut: 1) Metode yang dipergunakan harus
dapat membangkitkan motif,minat atau gairah
belajar siswa. 2) Metode yang digunakan dapat
merangsang keinginan siswa untuk belajar lebih
lanjut,seperti melakukan inovasi dan eksplorasi. 3)
Metode yang digunakan harus dapat memberikan
kesempatan bagi siswa untuk mewujudkan hasil
karya. 4) Metode yang digunakan harus dapat
menjamin perkembangan kegiatan kepribadian
siswa. 5) Metode yang digunakan harus dapat
mendidik murid dalam teknik belajar sendiri dan
cara memperoleh pengetahuan melalui usaha
pribadi. 6) Metode yang digunakan harus dapat
menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai dan
sikap siswa dalam kehidupan sehari-hari.
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Menarik Minat dan Perhatian Siswa
Dalam suatu pembelajaran yang harus
diperhatikan selain materi yang disampaikan juga
adanya minat perhatian siswa dalam belajar. Sebab
dengan minat siswa akan melakukan apa yang
menjadi kesenangannya. Sebaliknya tanpa minat
seseorang tidak mungkin melakukan sesuatu.
Misalnya, seorang anak menaruh minat dalam
bidang keterampilan kerajinan, maka ia akan
berusaha untuk mengetahui lebih banyak tentang
keterampilan kerajinan.
Keterlibatan siswa dalam belajar erat kaitannya
dengan sifat-sifat siswa, baik yang bersifat kognitif
seperti kecerdasan dan bakat maupun yang bersifat
afektif seperti motivasi, rasa percaya diri, dan
minatnya. Sistem pendidikan pada pusat minat yang
pada umumnya dimiliki oleh setiap orang yaitu minat
terhadap makanan, perlindungan terhadap pengaruh
iklim (pakaian dan rumah), mempertahankan diri
terhadap macam-macam bahaya dan musuh, bekerja
sama dalam olah raga (dalam. Mursela dan Usman,
M. Uzer, 2005:27).
Membangkitkan motivasi siswa
Motivasi adalah daya dalam diri seseorang
yang mendorongnya dalam melakukan sesuatu.
Motivasi dapat timbul dari dalam diri individu dan
dapat pula timbul akibat pengaruh dari luar. Hal ini
dapat diuraikan sebagai berikut:
1.
Motivasi intrinsik
Motivasi yang timbul dari dalam diri
individu sendiri. Misalnya siswa mempunyai
kemauan untuk belajar karena ingin
memperoleh ilmu pengetahuan dan ingin
menjadi orang yang sukses dalam hidupnya.
2.
Motivasi ekstrinsik
Motivasi ini timbul sebagai akibat
pengaruh dari luar individu, apakah karena
adanya ajakan, atau paksaan dari orang lain
sehingga dengan kondisi yang demikian
akhirnya ia mau melakukan sesuatu atau
belajar. Misalnya seseorang mau belajar
karena ia disuruh oleh orang tuanya agar
mendapat peringkat pertama di kelasnya.
Pembelajaran Kooperatif
Cooperative learning (CL) adalah metode
pembelajaran kooperatif membuat siswa yang
bekerja dalam suatu kelompok akan belajar lebih
banyak keberhasilannya dibandingkan dengan
siswa yang diajar secara individual. Prinsip yang
mendasari cooperative learning adalah saling
ketergantungan secara positif dan saling membantu
satu dengan yang lain dalam kelompok.
Pembelajaran kooperatif adalah suatu pengajaran
yang melibatkan siswa untuk bekerja dalam

kelompok-kelompok untuk menetapkan
tujuan bersama (Felder, 1994: 2). Wahyuni
(2001: 8) menyebutkan bahwa pembelajaran
kooperatif merupakan strategi pembelajaran
dengan cara menempatkan siswa dalam
kelompok-kelompok kecil yang memiliki
kemampuan berbeda.
Setyaningsih (2001: 8) mengemukakan
bahwa metode pembelajaran kooperatif
memusatkan aktivitas di kelas pada siswa dengan
cara pengelompokan siswa untuk bekerja sama
dalam proses pembelajaran. Dalam pembelajaran
kooperatif, siswa tidak hanya sebagai objek belajar
tetapi menjadi subjek belajar karena mereka
dapat berkreasi secara maksimal dalam proses
pembelajaran. Hal ini terjadi karena pembelajaran
kooperatif merupakan metode alternatif dalam
mendekati permasalahan, mampu mengerjakan
tugas besar, meningkatkan keterampilan komunikasi
dan sosial, serta perolehan kepercayaan diri.
Dalam pembelajaran ini siswa saling
mendorong untuk belajar, saling memperkuat
upaya-upaya akademik dan menerapkan norma yang
menunjang pencapaian hasil belajar yang tinggi
(Nur, 1996: 4). Dalam pembelajaran kooperatif
lebih mengutamakan sikap sosial untuk mencapai
tujuan pembelajaran yaitu dengan kerja sama.
METODE
Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan
(action research), karena penelitian dilakukan untuk
memecahkan masalah pembelajaran di kelas. Dalam
penelitian ini menggunakan guru sebagai peneliti,
dimana guru sangat berperan sekali dalam proses
penelitian tindakan kelas dan sekaligus dibantu
kolabolator. Tempat penelitian adalah SMPN 2
Pringkuku Pacitan tahun pelajaran 2018/2019.
Waktu penelitian dilaksanakan pada semester ganjil
adalah bulan Oktober sampai dengan Desember
2018. Tahun pelajaran 2018/2019.
Subyek Penelitian
Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah
siswa-siswi kelas VII-A sebanyak 26 siswa Tahun
Pelajaran 2018/2019 semester 1 dengan kompetesi
dasar Kerajinan dari bahan Lunak.
Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian adalah semua alat yang
dapat digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa,
menyelidiki suatu masalah, atau mengumpulkan,
mengolah, menganalisa dan menyajikan datadata secara sistematis serta obyek dengan tujuan
memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu
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hipotesa. Jadi semua alat yang bisa mendukung
suatu penelitian bisa disebut instrumen penelitian.
mengajar. Dalam penelitian ini untuk memperoleh
data penulis menggunakan beberapa instrumen,
yaitu: 1) Instrumen untuk metode tes adalah soal
tes, 2) Instrumen untuk metode observasi adalah
pedoman observasi, 3) Instrumen untuk metode
wawancara adalah pedoman wawancara.
Persiapan pembuatan instrumen penelitian:
Sebelum memilih metode uji petik kerja, maka
terlebih dahulu kita tinjau pengertian uji petik kerja.
Uji petik kerja adalah kegiatan yang dilakukan siswa
dalam proses pembuatan karya kerajinan. Dalam
penelitian ini penulis memutuskan pembuatan
instrumen sebagai berikut:
1.
Memberikan penugasan uji petik kerja secara
individu dengan bahan lunak dari pelepah
pisang untuk mengetahui sejauh mana siswa
mampu membuat karya secara individu.
2.
Penugasan ini untuk mengetahui sejauh mana
siswa secara individu menguasai atau mampu
membuat karya dengan jangka waktu tertentu.
3.
Observasi. Di dalam artian penelitian
observasi adalah mengadakan pengamatan
secara langsung kepada siswa pada saat proses
pembuatan karya, mulai dari penerapan desain
sampai hasil akhir.
Teknik Pengumpulan data
Alat pengumpul data dalam penelitian ini
adalah uji petik kerja dan hasil akhir dari pembuatan
karya yang fungsinya adalah: (1) Untuk menentukan
seberapa baik siswa telah menguasai bahan pelajaran
yang telah diberikan dalam waktu tertentu;(2) Untuk
menentukan apakah suatu tujuan telah tercapai;
dan (3) Untuk memperoleh suatu nilai (Arikunto,
Suharismi, 2002), sehingga dapat dilihat dimana
kelemahannya, khususnya pada bagian mana KD
yang belum tercapai. Untuk memperkuat data
yang dikumpulkan, maka juga digunakan metode
observasi (pengamatan) yang dilakukan oleh teman
sejawat untuk mengetahui dan merekam aktivitas
guru dan siswa dalam proses belajar mengajar.
Tabel 1. Aspek yang dinilai
No
1
2
3

Aspek
Bahan dan alat
Proses atau uji petik kerja
Finishing/hasil akhir
Jumlah

Penilaian
25%
50%
25%
100%

Teknik Analisis Data
Untuk mengetahui kefektivan suatu metode
dalam kegiatan pembelajaran perlu diadakan analisis
data. Pada penelitian ini menggunakan teknik
analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode
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penelitian yang bersifat menggambarkan kenyataan
atau fakta sesuai dengan data yang diperoleh dengan
tujuan untuk mengetahui kreativitas yang dicapai
siswa, juga untuk memperoleh respons siswa
terhadap kegiatan pembelajaran serta aktivitas siswa
selama proses pembelajaran.
Untuk menganalisis tingkat keberhasilan atau
persentase keberhasilan siswa setelah proses belajar
mengajar setiap putarannya dilakukan dengan cara
memberikan evaluasi berupa uji petik kerja sampai
finishing akhir putaran. Rumus yang digunakan
adalah:
A + B + C = N/100%
A = Bahan dan alat
B = Proses pembuatan/uji petik kerja
C = Hasil akhir dalam membuat karya
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Siklus I
Perencanaan
Perencanaan yang dilakukan pada Siklus
1 antara lain menyusun jadwal kegiatan sesuai
dengan waktu yang ditentukan pada siswa kelas
VII-A SMP Negeri 2 Pringkuku Pacitan , sesuai
dengan konsep pembelajaran cooperative learning
dengan langkah-langkah yaitu dengan: 1) Langkahlangkah kerja yang diharapkan dilakukan siswa
untuk menunjukkan aktivitas dari suatu kompetensi.
2) Kelengkapan dan ketetapan aspek yang akan
digunakan untuk melakukan pembelajaran secara
kelompok. 3) Upayakan kemampuan yang akan
di hasilkan tidak terlalu banyak, sehingga dapat
diamati dengan baik. 4) Kemampuan yang akan
dipelajari diurutkan berdasarkan urutan yang akan
diamati.
Pelaksanaan
Dalam melaksanakan kegiatan pada siklus
pertama dilaksanakan pada minggu ke-2 bulan
Oktober 2018 pada semester 1 yaitu dengan
memberikan penugasan pada siswa kelas VII-A
SMP Negeri 2 Pringkuku Pacitan sesuai dengan
materi yang diperoleh siswa pada pembelajaran
Keterampilan dalam pembuatan karya dari bahan
lunak. Karya dikerjakan secara pribadi. Kegiatan
dilakukan mulai dari persiapan bahan dan alat,
proses pembuatan/uji petik kerja sampai hasil
akhir pembuatan sebuah karya. Adapun langkahlangkah yang dilakukan antara lain: 1) memfasilitasi
terjadinya interaksi antar peserta didik serta antara
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peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber
belajar lainnya pada saat pembelajaran keterampilan;
2) melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap
kegiatan pembelajaran; dan memfasilitasi peserta
didik melakukan percobaan di laboratorium, studio,
atau lapangan terutama dalam memanfaatkan bahan
yang digunakan tidak menunjukkan keantusiasan
dalam membuat karya yang baik.
Hasil Pengamatan/Observasi
Hasil dari pengamatan pada akhir kegiatan
siklus pertama sudah dapat dikatakan belum
berhasil karena belum memenuhi target yang
maksimal karena secara individu sebagian besar
siswa tidak mempunyai ide yang bagus dalam
pembuatan karya, sehingga terkesan hanya asal
jadi, selain tidak muncul ide kreatif juga peralatan
yang mereka bawa tidak sesuai dengan praktek
akan dilakukan, termasuk bahan yang digunakan
tidak menunjukkan keantusiasan dalam membuat
karya ,jadi inilah yang menjadi kendala pada siklus
I. Adapun hasil dari siklus I dari jumlah 26 pada
siswa kelas VII-A SMP Negeri 2 Pringkuku Pacitan
diperoleh siswa tuntas sebanyak 15 siswa tuntas
atau 57,69% sedangkan siswa yang belum tuntas
11 siswa atau 42,31%. Melihat hasil pembelajaran
yang dilakukan pada siswa tersebut maka masih
perlu adanya perbaikan terutama dalam pelaksanaan
pembelajaran keterampilan dengan penerapan
Pembelajaran Cooperative Learning.
Refleksi
Dengan demikian pembelajaran Keterampilan
dalam pembuatan karya dari bahan lunak pada siklus
1 yang belum menunjukkan keberhasilannya sejauh
mana siswa mampu mengembangkan kreativitasnya
sesuai dengan pencapaian pembelajaran yang
diharapkan.
Siklus II
Perencanaan
Perencanaan yang dilakukan pada Siklus
II antara lain menyusun jadwal kegiatan sesuai
dengan waktu yang ditentukan. Dalam menyusun
jadwal peneliti dibantu oleh kolaborator dengan
harapan kegiatan dalam penelitian ini dapat berjalan
sesuai dengan perencanaan dengan memperhatikan
kelemahan yang terjadi pada siklus 1. Adapun
perencanaan yang dilakukan dengan konsep seperti
pada konsep pembelajaran cooperative learning
dengan langkah-langkah seperti pada siklus
sebelumnya.
Pelaksanaan
Pelaksanaan siklus II dilakukan mulai dari
persiapan bahan dan alat ,proses pembuatan/uji
petik kerja sampai hasil akhir pembuatan karya pada

konsep pembelajaran cooperative learning dengan
langkah-langkah seperti sebelumnya. Yaitu dengan:
1.
memfasilitasi peserta didik melalui
pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain untuk
memunculkan gagasan baru baik secara
lisan maupun tertulis, dalam pelaksanaan
pembelajaran keterampilan;
2.
memberi kesempatan untuk berpikir,
meng
a nalisis, menyelesaikan masalah,
dan bertindak tanpa rasa takut pada saat
pelaksanaan pembelajaran keterampilan;
3.
memfasilitasi peserta didik dalam pem
belajaran keterampilan dengan penerapan
pembelajaran kooperatif dan kolaboratif;
4.
memfasilitasi peserta didik berkompetisi
secara sehat untuk meningkatkan prestasi
belajar pelaksanaan pembelajaran
keterampilan;
5.
memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan
hasil kerja individual maupun kelompok;
Observasi
Hasil dari pengamatan pada akhir kegiatan
siklus kedua dapat dikatakan sudah lebih baik/
berhasil karena antara siswa yang satu dengan yang
lain saling melengkapi baik dari ide maupun bahan
dan alat yang akan digunakan dalam pelaksanaan
pembelajaran keterampilan, sehingga nilai yang
diperoleh sesuai dengan target di atas KKM dengan
konsep pembelajaran cooperative learning. Adapun
hasil yang diperoleh dalam kegiatan analisis yang
dilakukan adalah sebagai berikut dari 26 siswa
terdapat 22 siswa atau 84,62% tuntas sedangkan 4
siswa atau 15,38% siswa belum tuntas.
Melihat hasil pembelajaran yang dilakukan
pada kegiatan siklus 2 tersebut secara klasikal siswa
dalam pelaksanaan pembelajaran keterampilan
dengan penerapan Pembelajaran cooperative
learning sudah ada peningkatan/keberhasilan,
hal ini ditandai dengan banyaknya siswa dalam
melaksanakan uji petik dan finishing mendapatkan
nilai yang baik, dengan demikian pembelajaran
keterampilan pada siklus II dapat ditingkatkan.
Refleksi
Berdasarkan penilaian/evaluasi yang
dilakukan pada siswa kelas VII-A SMP Negeri
2 Pringkuku Pacitan diperoleh hasil bahwa 26
diperoleh 22 siswa tuntas atau 84,62% sedangkan
4 siswa atau 15,38% yang belum tuntas. Perolehan
nilai dengan rata–rata siswa memperoleh hasil
81,10 sehingga target yang diharapkan minimal 80
% sudah memenuhi. Keberhasilan pada siklus 2 ini
dapat dilihat dari hasil finishing karya kerajinan
dari bahan lunak pelepah pisang secara kelompok,
adapun nilai pada siklus ke II terdapat peningkatan
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aktivitas yang dilakukan oleh siswa, dengan
melakukan praktek pembuatan karya kerajinan dari
serat alam secara berkelompok/individu dengan
menekankan konsep pembelajaran cooperative
learning.
Pembahasan
Berdasarkan data yang diperoleh pada
siklus I siklus II menunjukkan bahwa pendekatan
pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan
prestasi belajar siswa. Dengan pembelajaran
kooperatif siswa bekerja dalam kelompok dan
dapat saling melengkapi satu dengan yang lainnya.
sehingga kekurangan salah satu siswa bisa tertutupi
oleh siswa yang lain. Bekerja sama merupakan
akhir dari penilaian dalam penelitian ini, sehingga
diperoleh data adanya peningkatan prestasi belajar
siswa dalam uji petik kerja pembuatan karya dari
bahan lunak pelepah pisang menjadi karya yang
mempunyai nilai estetik dan juga muncul ide-ide
kreatif dalam pembuatannya. Dari masing-masing
siklus diperoleh data sebagai berikut:
Tabel 3. Prestasi Belajar Siswa Kelas VII-A
SMPN 2 Pringkuku
No
Aktivitas
1. Pengerjaan karya dengan bahan
dan alat, uji petik kerja dan
finishing pada siklus I
2.
Pengerjaan karya dengan bahan
dan alat, uji petik kerja dan
finishing pada siklus II

Nilai rata-rata
76,00
81,58

Dari tabel dapat disimpulkan bahwa dengan
menggunakan pembelajaran kooperatif untuk
membuat suatu karya lebih berhasil dari pada
pembuatan karya dengan bahan dan alat, uji petik
kerja dan finishing pada siklus secara terbukti
dengan adanya penelitian yang dilakukan pada
siklus I ke siklus II pada pembelajaran keterampilan
kerajinan materi bahan lunak kelas VII-A SMP
Negeri 2 Pringkuku Pacitan yang dilakukan pada
semester 1.
Grafik 1. Peningkatan hasil evaluasi tiap siklus
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PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian analisis kegiatan
pada siklus I dan siklus II di atas dapat disimpulkan
bahwa: terdapat peningkatan prestasi serta kreativitas
siswa dalam pelajaran keterampilan melalui
penerapan pembelajaran cooperative learning pada
siswa kelas VII-A SMP Negeri 2 Pringkuku Pacitan,
hal ini di tandai dengan peningkatan kreativitas
siswa kelas VII di SMPN 2 Pringkuku Pacitan dalam
pembelajaran proses pembuatan karya kerajinan
dari bahan lunak pada pelajaran keterampilan untuk
siklus 1 dengan bahan dan alat, uji petik kerja dan
finishing diperoleh nilai rata-rata 76,00 sedangkan
untuk siklus II dengan bahan dan alat, uji petik kerja
dan finishing diperoleh nilai rata-rata 81,58. Dengan
demikian pembelajaran keterampilan pada siklus II
dapat ditingkatkan.
Saran
Bagi guru, dalam melaksanakan pelajaran
dengan pembelajaran kooperatif bisa diterapkan pada
pelajaran yang lain Dalam kegiatan pembelajaran
ini tercipta suatu situasi yang kondusif sebab siswa
diberi kesempatan untuk saling mengembangkan
daya pikirnya guna tercapainya tujuan kelompok.
Bagi siswa, untuk dapat membantu kreativitas
siswa, guru dituntut untuk memahami keadaan
siswa yang universal sehingga guru harus mampu
mengapresiasi kreativitas pada peserta didiknya
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PENINGKATAN HASIL BELAJAR FISIKA SISWA KELAS X SMA MELALUI
PENGAJARAN LANGSUNG POKOK BAHASAN BESARAN DAN PENGUKURAN
Nanang Sugiono
SMA Negeri 1 Pacitan
Abstrak
Hasil analisis prestasi belajar fisika siswa di kelas X beberapa tahun sebelumnya masih rendah dalam
hal praktikum terutama dalam penggunaan alat-alat ukur dan cara pembacaan skala alat ukur. Penelitian
tindakan kelas ini bertujuan mengetahui peningkatan hasil pembelajaran menggunakan model pengajaran
langsung (direct instruction) pokok bahasan besaran dan pengukuran, dalam penggunaan alat ukur
panjang, massa, waktu dan listrik. Dalam hal ini guru sebagai peneliti menjadi model bagi siswa kelas X
MIPA 1. Penelitian tindakan ini menerapkan 3 siklus, tiap siklus mengacu prosedur pelaksanaan Kemmis
dan Mc. Taggart memerlukan 4 tahapan yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi.
Instrumen penelitian terdiri dari lembar pengamatan keterlaksanaan pembelajaran, lembar pengamatan
aktivitas siswa, tes hasil belajar siswa, dan angket respons siswa. Pengumpulan data dilakukan dengan
teknik observasi, tes, dan angket. Analisis data penelitian meliputi aktivitas siswa, hasil belajar siswa,
dan respons siswa. Pada akhir pelaksanaan penelitian tindakan, di setiap siklus tampak ada peningkatan
aktivitas belajar awalnya 25% menjadi 75% dan prestasi hasil belajar pada penilaian pretes siswa
memperoleh nilai rata-rata 36,63, pada siklus 1 siswa yang memperoleh nilai rata-rata tes formatif
66,00 tuntas 59 %, siklus 2 siswa yang memperoleh nilai rata-rata tes formatif meningkat menjadi 82,07
tuntas 78%, hal ini belum memenuhi ketuntasan belajar secara klasikal sebesar 80 % untuk nilai KKM
70. Disimpulkan bahwa penerapan model pengajaran langsung ini layak digunakan dalam peningkatan
kualitas prestasi pembelajaran fisika.
Kata Kunci: Pengajaran langsung, fisika, hasil belajar, besaran dan pengukuran

PENDAHULUAN
Penelitian tindakan kelas ini didasarkan hasil
refleksi awal pembelajaran Fisika SMA di kelas
X pokok bahasan Besaran dan Pengukuran. Dari
beberapa kali ulangan harian, siswa mengalami
beberapa kesulitan seperti menuliskan satuan dari
alat ukur yang digunakan, mengidentifikasi alat ukur
ketika membaca hasil pengukuran, menentukan
angka penting hasil operasi perkalian dan
penjumlahan hasil pengukuran, mengidentifikasi
alat ukur yang digunakan jika hasil ukur diketahui,
melaporkan hasil pengukuran berulang dalam
percobaan. Selain itu juga muncul kesulitan
menggunakan dan membaca skala alat ukur jangka
sorong, micrometer skrup, ampere meter dan neraca
ohaus.
Demikianlah awal permasalahan muncul
dalam pembelajaran yang menjadi kegalauan
peneliti, tetapi permasalahan itu tidak dibiarkan
berlalu begitu saja, hal ini menjadi tantangan untuk
diupayakan penyelesaiannya. Berbekal pengalaman
mengajar fisika di Sekolah Menegah Atas yang lama
serta bekal meneliti yang cukup, peneliti berupaya
untuk menyelesaikan permasalahan pembelajaran
ini dengan melakukan penelitian tindakan kelas.
Kegiatan pembelajaran selayaknya banyak
memberi kesempatan kepada siswa untuk
mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan

sikap yang terkait dengan perubahan kondisi kini
maupun kondisi masa depan untuk mendukung
terciptanya manusia yang cerdas, terampil serta
sikap yang baik.
Pada pembelajaran fisika, guru hendaknya
banyak memberi kesempatan kepada peserta
didik untuk bersama-sama terlibat aktif dalam
proses pembelajaran dan pengambilan keputusan
serta membantu peserta didik untuk berkembang
sesuai dengan taraf perkembangan intelektualnya.
Proses pembelajaran hendaknya mengutamakan
pengalaman langsung dengan demikian kegiatan
laboratorium perlu ditingkatkan frekuensinya
(Prabowo, 2000).
Selain itu Supriyono (1999) menemukan bukti
bahwa: 1) Sedikit guru yang memiliki kemampuan
menggunakan laboratorium fisika secara aktif. 2)
Banyak yang melakukan kegiatan laboratorium
tetapi konsep yang dibahasnya masih terlalu
dangkal. 3) Banyak percobaan yang dilakukan tidak
bermakna bagi siswa. 4) Kegiatan laboratorium di
sekolah sering tidak terkait dengan kemampuan
dan daya tarik siswa. 5) Laboratorium pada saat ini
sering digunakan untuk menguji konsep yang sudah
disampaikan oleh guru secara teori sehingga terjadi
duplikasi yang tidak efisien.
Sebagaimana yang dijelaskan dalam teori
konstruktivis bahwa siswa harus secara individu
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menemukan dan menerapkan informasi-informasi
kompleks ke dalam situasi lain apabila mereka
harus menjadikan informasi itu miliknya sendiri
(Leinhardt dari Nur, 2001).
Model-model pembelajaran yang yang
ditawarkan kurikulum 2013 sekarang ini diantaranya
Model Pembelajaran Langsung (Direct Intruction),
model pembelajaran Cooperatif Learning
(CL), model pembelajaran PBI (Problem Basic
Intruction).
Kenyataan menunjukkan bahwa dalam
olimpiade sains Internasional siswa Indonesia dalam
menyelesaikan suatu problem yang berhubungan
dengan penggunaan alat-alat laboratorium selalu
mengalami kesulitan besar dibandingkan dengan
siswa dari negara lain, tetapi dalam hal kemampuan
keilmuannya, siswa Indonesia masih dapat berbicara
lebih banyak. seperti dalam olimpiade Fisika
Walaupun Indonesia mendapat juara tetapi masih
ada sisi yang lemah yaitu dalam hal praktikum di
laboratorium.
Rendahnya keterampilan siswa dalam
hal penggunaan alat-alat pengukuran fisika di
laboratorium disebabkan oleh beberapa hal, antara
lain faktor guru yaitu: 1) guru kurang memacu siswa
untuk berkarya membuat alat ukur sederhana, 2)
guru kurang memahami pentingnya ketepatan
pengukuran dalam praktikum, 3) guru malas
melakukan praktikum di laboratorium karena
dianggap memakan waktu yang lama sehingga target
waktu yang direncanakan dalam pembelajaran tidak
tercapai, 4) guru kurang kreatif mendemonstrasikan
alat ukur dalam pembelajaran di kelas, 5) guru masih
berpaku pada latihan-latihan soal untuk mencapai
hasil belajar siswa yang tinggi, 6) ketersediaan
alat ukur yang terbatas dengan adanya 6 kelompok
untuk satu kelas, 7) Tidak adanya soal-soal evaluasi
di tingkat nasional yang mengacu pada praktikum
di laboratorium.
Faktor siswa sendiri antara lain: 1) motivasi
siswa dalam praktikum masih kurang, 2) kreativitas
siswa kurang akibat dari keadaan lingkungan yang
tidak menantang, 3) siswa jarang sekali melakukan
percobaan untuk membuktikan kebenaran suatu
konsep di rumah, 4) kesiapan siswa dalam mengikuti
pelajaran kurang, 5) siswa belum mengenal alat-alat
ukur baru di laboratorium fisika.
Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi
rendahnya keterampilan siswa menggunakan
alat-alat pengukuran seperti: 1) kurangnya sarana
prasarana yang ada di sekolah seperti peralatan
laboratorium, 2) kondisi sekolah yang kurang
kondusif, 3) tidak adanya laboran sehingga guru
kurang dapat menyiapkan alat praktikum untuk
melakukan percobaan, 4) kurangnya partisipasi

pendanaan orang tua dalam memotivasi anak untuk
maju dan kreatif.
Peneliti berkeinginan bagaimana
meningkatkan kompetensi pengetahuan,
keterampilan dan sikap siswa tersebut agar dapat
memahami konsep besaran dan pengukuran
dalam proses pembelajaran fisika kelas X dengan
baik dan benar, Sesuai dengan target kurikulum
2013. Kenyataan sehari-hari menunjukkan bahwa
penggunaan alat pengukuran dibutuhkan dalam
banyak segi kehidupan seperti mengukur massa,
panjang dan waktu. Dan kalau seandainya hal ini
tidak diketahui cara mengukurnya dengan baik dan
benar maka banyak sekali kerugian yang diderita
dan banyak informasi yang tidak didapatkan.
Solusi yang direncanakan menurut peneliti
adalah menerapkan model pembelajaran Langsung
(direct intruction) yang dianggap sebagai pola
pembelajaran alternatif, karena dalam model
pembelajaran ini guru harus bertindak sebagai model
(contoh yang dapat diamati dan dijadikan figur
yang benar) guna mendemonstrasikan pengetahuan
dan keterampilan penggunaan konsep besaran dan
pengukuran yang akan dilatihkan kepada siswa
secara langkah demi langkah.
Agar siswa dapat memahami konsep dengan
baik, maka peneliti merencanakan materi ini rampung
dalam waktu tiga siklus dengan 4 pertemuan yang
masing-masing pertemuan 3 jam pelajaran sehingga
total waktu 12 jam pertemuan dengan rincian
pertemuan 1 pengenalan model belajar langsung,
membekali prasyarat pengetahuan atau bekal awal.
Serta menjelaskan tujuan pembelajaran. Pertemuan
2-4 dilaksanakan penerapan siklus 1, dan 2
Berdasarkan latar belakang masalah di atas
maka dapat dirumuskan masalah Penelitian Tindakan
Kelas sebagai berikut: “Bagaimanakah peningkatan
prestasi belajar fisika pada pokok bahasan besaran
dan pengukuran dengan menggunakan Model
Pengajaran Langsung (Direct Instruction)?”
Hipotesis kerja adalah sebagai berikut: 1) Guru
menugasi siswa membaca buku teks dan mengisi
lembar kegiatan siswa mengenai nama besaran
pokok dan turunan, dan dimensi. 2) Mendiskusikan
prinsip-prinsip pengukuran (ketepatan, ketelitian,
dan angka penting), cara menggunakan alat ukur,
cara membaca skala, cara menuliskan laporan hasil
pengukuran. 3) Menganalisis data hasil pengukuran
dalam bentuk penyajian data, membuat grafik,
menginterpretasi data, menentukan ketelitian
pengukuran, serta menyimpulkan hasil interpretasi
data. 4) Guru mengajarkan secara langsung konsep
pengukuran besaran fisika dengan bimbingan
cara pembacaan skala alat ukur jangka sorong,
mikrometer skrup, neraca Ohaus dan amperemeter

Nanang Sugiono, Peningkatan Hasil Belajar Fisika Siswa Kelas X SMA ...

dengan memperhatikan tingkat ketelitian alat
ukurnya.
LANDASAN TEORI
Fisika sebagai salah satu mata pelajaran sains
yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir
analisis deduktif dan induktif dengan menggunakan
berbagai peristiwa alam. Penyelesaian masalah baik
secara kualitatif maupun secara kuantitatif dan
sikap percaya diri, banyak memberi kesempatan
pada siswa untuk mengembangkan pengetahuan
dan keterampilan sejumlah kompetensi. Hal ini
sesuai dengan tujuan pembelajaran sains menurut
Kurikulum 2013. Yaitu:
1.
Menanamkan keyakinan terhadap kebesaran
Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan,
keberadaan, keindahan, dan keteraturan alam
semesta.
2.
Memberikan pemahaman tentang berbagai
macam gejala alam, prinsip dan konsep sains
serta keterkaitannya dengan teknologi dan
masyarakat.
3.
Memberi pengalaman pada siswa dalam
merencanakan dan melakukan kerja ilmiah
untuk membentuk sikap ilmiah.
4.
Memberi bekal pengetahuan dasar untuk
melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan
lebih lanjut.
Fisika merupakan bagian dari Ilmu Alam
yang sistematis dalam rangka membangun dan
mengorganisasikan pengetahuan dalam bentuk
penjelasan-penjelasan yang dapat diuji dan
mampu memprediksi gejala alam. Fisika memiliki
karakteristik antara lain: (1) proses memperoleh
informasi melalui metode empiris; (2) informasi
yang diperoleh melalui penyelidikan secara logis
dan sistematis; dan (3) melalui kombinasi proses
berpikir kritis untuk menghasilkan informasi yang
dapat dipercaya dan valid.
Fisika sebagai proses/metode ilmiah
meliputi cara berpikir, sikap, dan langkah-langkah
kegiatan saintis untuk memperoleh produk-produk
ilmu pengetahuan ilmiah. Sikap ilmiah yang
dikembangkan dalam fisika antara lain: rasa ingin
tahu, keseimbangan antara keterbukaan dan skeptis,
jujur, disiplin, tanggung jawab, tekun, hati-hati,
teliti, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran,
damai), santun, responsif dan proaktif.
Model Pengajaran Langsung (Direct Instruction)
Model Pengajaran langsung merupakan suatu
model pengajaran yang sebenarnya bersifat berpusat
pada guru (teacher center). Dalam menerapkan
model pengajaran langsung ini guru harus
mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan
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yang dimilikinya untuk dilatihkan kepada siswasiswanya secara langkah demi langkah. Karena
dalam model pembelajaran langsung ini peran guru
sangat dominan, maka guru dituntut agar dapat
menjadi seorang model yang menarik bagi siswa.
Model pengajaran langsung bertumpu pada
prinsip-prinsip Teori Belajar Perilaku dan Teori
Belajar Sosial, khususnya tentang pemodelan
(modelling). Teori belajar sosial tentang pemodelan
tingkah laku itu dikembangkan oleh Albert Bandura.
Menurut Bandura, belajar yang dialami manusia
sebagian besar diperoleh dari suatu pemodelan,
yaitu meniru perilaku dari pengalaman orang lain
yang dilihat (Indana, 2005:4).
Sebagian besar tugas guru dalam model
pembelajaran ini membantu siswa memperoleh
pengetahuan prosedural sesuai dengan apa yang
mereka amati, yaitu pengetahuan tentang bagaimana
melakukan sesuatu, misalnya bagaimana cara
menggunakan neraca pegas, dan bagaimana cara
menggunakan alat–alat ukur panjang, massa, dan
waktu dengan baik dan benar. Guru juga membantu
siswa untuk memahami pengetahuan pentingnya
ketelitian alat ukur dan tingkat kesalahan serta
kepekaan suatu alat ukur.
Model Pengajaran Langsung dirancang
secara khusus untuk mengembangkan belajar siswa
tentang pengetahuan prosedural dan deklaratif
yang terstruktur dengan baik dan dapat dipelajari
selangkah demi selangkah. Selain model pengajaran
langsung ini efektif untuk digunakan agar siswa
menguasai suatu pengetahuan prosedural dan
pengetahuan deklaratif sederhana, model ini juga
efektif untuk mengembangkan keterampilan belajar
siswa.
Ciri-ciri model pengajaran langsung (dalam
Kardi & Nur, 2000:3) adalah sebagai berikut:
1) Adanya tujuan pembelajaran dan pengaruh
model pada siswa termasuk prosedur penilaian
belajar. 2) Sintaks atau pola keseluruhan dan alur
kegiatan pembelajaran. 3) Sistem pengelolaan dan
lingkungan belajar model yang diperlukan agar
kegiatan pembelajaran tertentu dapat berlangsung
dengan berhasil.
Pada model pengajaran langsung terdapat
lima fase yang sangat penting.
Tabel 1. Sintak Model Pengajaran Langsung
Fase-fase
1. Menyampaikan
tujuan dan
mempersiapkan
siswa

Perilaku guru
1. Guru menyampaikan
tujuan, informasi latar
belakang pelajaran,
pentingnya pelajaran,
mempersiapkan siswa
untuk belajar
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2. Guru mendemonstrasikan
2. Mendemonstrasikan
cara pengukuran yang
pengetahuan atau
benar dengan cara
keterampilan
menyampaikan informasi
tahap demi tahap
3. Guru merencanakan dan
3. Membimbing
memberi bimbingan
pelatihan
pelatihan awal
4. Memonitor keterampilan
4. Mengecek
apakah siswa telah
pemahaman dan
berhasil melakukan
memberi umpan
tugas dengan baik, serta
balik
memberi umpan balik
5. Memberikan
5. Guru mempersiapkan
kesempatan untuk
kesempatan melakukan
pelatihan lanjutan
pelatihan lanjutan, dengan
dan penerapan
perhatian khusus pada
penerapan kepada situasi
lebih kompleks dan
kehidupan sehari-hari

Sumber Kardi & Nur (2000: 8)
Guru mengawali pelajaran dengan
menginformasikan latar belakang dan tujuan
pembelajaran, serta mempersiapkan alat peraga
untuk penjelasan tahap demi tahap cara mengukur
suatu benda. fase persiapan dan motivasi ini
kemudian diikuti oleh presentasi materi ajar yang
diajarkan atau demonstrasi tentang keterampilan
mengukur benda dengan alat ukur tertentu. Siswa
juga diberi kesempatan untuk melakukan pelatihan
saat demonstrasi dan pemberian umpan balik
terhadap keberhasilan siswa.
Teori Belajar
Belajar merupakan suatu proses yang ditandai
dengan adanya perubahan pada diri seseorang,
perubahan yang dimaksud sebagai proses belajar
dan dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk
seperti berubah pengetahuan, pemahaman dan
kemampuan serta berubah aspek-aspek lain yang
ada pada individu, (Sudjana, 1987:17). Perubahan
juga tergantung pada individu dan berdasarkan
pengalaman, pengetahuan atau keterampilan.
Menurut ahli belajar modern perbuatan belajar
dirumuskan sebagai suatu bentuk pertumbuhan
dan perubahan dalam diri seseorang dan akan
menjadi proses kegiatan yang mengakibatkan suatu
perubahan tingkah laku.
Belajar pada hakikatnya memusatkan
perhatian pada tiga hal, yaitu: 1) Memungkinkan
terjadinya perubahan tingkah laku. 2) Perubahan itu
merupakan hasil dari pengalaman. 3) Perubahan itu
terjadi pada individu yang belajar.

Secara umum ada dua pendekatan psikologis
pada proses belajar, yakni psikologi tingkah laku
dan psikologis kognitif. Sebagai psikologis tingkah
laku, bahwa belajar itu dipengaruhi oleh dua hal
yaitu faktor dalam individu dan faktor dari luar
individu.
Belajar menurut Herman Hudoyo, (1988:87)
diartikan sebagai berikut: “Belajar merupakan
proses aktif dalam memperoleh pengalaman atau
pengetahuan baru hingga menyebabkan perubahan
tingkah laku”. Belajar juga merupakan suatu
usaha yang merupakan kegiatan hingga terjadinya
perubahan tingkah laku yang relatif lama atau tetap.
Kegiatan yang dimaksud itu adalah dengan adanya
interaksi antara individu dengan lingkungannya.
Belajar juga merupakan tingkah laku
seseorang terhadap suatu situasi tertentu yang
disebabkan oleh pengalaman yang berulang-ulang
dalam situasi itu di mana perubahan tingkah laku
itu tidak dapat dijelaskan atau mungkin sudah
dasar dari pembawaan. Dari definisi tersebut dapat
diketahui bahwa dalam belajar terdapat elemen
yang penting yang mencirikan tentang pengertian
belajar yaitu adanya perubahan tingkah laku yang
lebih baik, namun tidak menutup kemungkinan pada
tingkah laku yang lebih buruk. Sampai sejauh mana
perubahan tersebut dapat dicapai atau dengan kata
lain berhasil tidaknya belajar itu tergantung beberapa
faktor. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi
belajar dapat dibedakan menjadi: 1) Faktor yang
ada pada diri manusia itu sendiri/faktor internal. 2)
Faktor dari luar/faktor eksternal.
Yang termasuk faktor dari dalam manusia,
yaitu faktor kematangan, kecerdasan dalam
berpikir, motivasi, dan kreativitas. Sedangkan yang
termasuk faktor eksternal yaitu, latar belakang
keadaan keluarga, tata cara guru dalam mengajar,
dan faktor lingkungan sekolah. Lingkungan yang
mempengaruhi proses belajar mengajar dapat
berupa lingkungan alam luar (tempat tinggal, iklim
dan sebagainya). Lingkungan sangat berpengaruh
terhadap kegiatan belajar anak baik di sekolah
maupun di rumah, sehingga kalau lingkungan
anak baik maka sikap belajar anak juga akan baik
dan lancar tetapi bila lingkungan anak kurang
mendukung maka berakibat proses belajar anak juga
akan terganggu.
Suatu kegiatan akan berjalan lancar apabila
ada minat atau motivasi dari diri anak itu sendiri.
Motivasi akan bangkit jika ada minat besar dari anak
tersebut. Begitu pula dalam proses belajar mengajar
minat dan motivasi akan menentukan keberhasilan
proses belajar mengajar. Minat belajar seseorang
mempengaruhi pilihannya terhadap sesuatu
sehingga banyak aktivitas seseorang didasarkan atas
faktor minat. Bentuk-bentuk minat dapat berupa: 1)
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Minat primitif/biologis. Disebut minat yang bersifat
primitif/biologis yaitu minat yang timbul dari
kebutuhan biologis yaitu kebutuhan makan, minum
dan sebagainya. 2) Minat kultural/sosial. Disebut
juga dengan minat kultural/sosial yang berasal dari
perbuatan belajar yang lebih tinggi tingkatannya.
Jadi minat yang demikian diperoleh dari proses
pendidikan.
Minat seseorang dapat ditumbuhkan
dengan cara: 1) membangkitkan suatu kebutuhan,
misalnya kebutuhan untuk menghargai keindahan
dan selanjutnya untuk mendapatkan penghargaan.
2) menghubungkannya dengan pengalamanpengalaman masa lampau. 3) memberikan
kesempatan untuk mendapatkan hasil yang baik
dan memuaskan.
Seorang peserta didik semenjak mulai
masuk sekolah menerima pendidikan baik berupa
keterampilan maupun pengetahuan umum serta
pengetahuan keagamaan. Peserta didik menjadi
orang yang lebih baik yakni orang yang lebih baik
dan berharga dalam kemasyarakatan. motivasi
sebagai pendorong tingkah laku siswa ke arah
tujuan tertentu (Agus Suyudi, 1998:7). Pendorong
tersebut dapat diciptakan oleh guru dalam proses
belajar mengajar melalui metode instruksional.
Bila metode yang dipilih menarik maka siswa akan
berminat untuk lebih giat belajar ingin bekerja
keras dan berusaha menyelesaikan tugasnya hingga
selesai.
Menurut Evalina, (2002:46) motivasi belajar
merupakan salah satu faktor yang berpengaruh
terhadap proses dan hasil belajar. Kenyataan di
lapangan menunjukkan bahwa motivasi belajar
siswa masih rendah. Hal ini antara lain disebabkan
keterbatasan waktu untuk belajar di rumah karena
harus membantu orang tua, serta terbatasnya
fasilitas belajar seperti buku pegangan. Semuanya
ini menyebabkan rendahnya motivasi belajar siswa.
Hal ini menyebabkan tujuan pembelajaran yang
diharapkan tidak tercapai dan hasil belajar siswa
rendah.
Pengertian Prestasi Belajar
Menurut (Wjs. Poerwadarminto, 1990)
yang dikutip oleh (Mudir Sunani, 1998:22)
mengemukakan pengertian prestasi adalah hasil yang
telah dicapai (dari yang telah dilakukan, dikerjakan
dan sebagainya). Sedang belajar adalah berlatih
supaya mendapat suatu kepandaian, sehingga
prestasi belajar dapat diartikan sebagai penguasaan
pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan
oleh mata pelajaran lazimnya ditunjukkan dengan
nilai tes atau angka yang diberikan oleh guru.
Berkaitan dengan hal tersebut di atas dapat
disimpulkan bahwa belajar fisika merupakan
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kemampuan siswa dalam menguasai dan memahami
konsep-konsep fisika dan terampil dalam
menyelesaikan soal-soal fisika di sekolah maupun
di lingkungannya. Sedangkan faktor-faktor yang
mempengaruhi prestasi belajar adalah:
1.
a.

b.

Faktor internal. Faktor internal adalah
faktor yang ada dalam individu sendiri
atau siswa yang meliputi:
Faktor jasmani, faktor ini berkaitan erat
dengan keadaan fisik siswa, diantaranya
faktor kesehatan, sehat dalam arti sehat dalam
keadaan baik segenap badan serta bagian
tubuh yang lain. Proses belajar mengajar
akan terganggu apabila keadaan jasmani tidak
sehat.
Faktor psikologis meliputi:
1) Intelegensia merupakan kemampuan
individu dalam menyerap konsepkonsep mata pelajaran fisika yang
ditunjukkan oleh kemampuan berpikir
dengan otaknya. Tingkat intelegensia
seseorang sangat berpengaruh terhadap
tinggi rendahnya prestasi yang dicapai
oleh siswa. Seseorang yang memiliki
tingkat intelegensia rendah akan
menimbulkan kesulitan di dalam
belajarnya, sehingga akan menyebabkan
rendahnya prestasi belajar yang akan
dicapai.
2) Minat dan perhatian Minat merupakan
suatu sifat yang relatif menetap pada
diri seseorang. Minat itu besar sekali
pengaruhnya terhadap prestasi belajar
sebab dengan minat seseorang akan
melakukan sesuatu yang diminatinya.
Sebaliknya tanpa minat seseorang tidak
mungkin melakukan sesuatu. Sedang
perhatian merupakan unsur yang
berhubungan dengan minat, namun
perhatian siswa terhadap belajar fisika
cenderung bersifat sementara.
3) Bakat: Bakat merupakan unsur yang
bersifat menetap pada diri seseorang.
Sehingga apabila diri seseorang
memiliki bakat tentu akan mendukung
tercapainya prestasi belajar
4) Motivasi: Motivasi adalah suatu
proses untuk menggiatkan motifmotif seseorang untuk bertingkah laku
memenuhi kebutuhan untuk mencapai
tujuan tertentu. Motivasi yang muncul
pada diri siswa akan mempengaruhi
terhadap prestasi belajarnya, karena
merupakan suatu keinginan untuk
memperoleh tujuan tertentu.
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5)

2.
a.

b.

c.

Kematangan: Belajar siswa akan
berhasil apabila dalam diri siswa terdapat
kesiapan diri dengan sebaik-baiknya.
Penguasaan siswa dalam memahami
konsep-konsep yang disampaikan guru,
kemudian siswa mempelajarinya akan
memberikan kesiapan belajar siswa
yang lebih matang, sehingga prestasi
belajarnya akan meningkat.

Faktor Eksternal. Faktor eksternal adalah
faktor yang ada pada luar individu.
Faktor eksternal meliputi:
Faktor keluarga
Faktor keluarga sangat besar
pengaruhnya terhadap semangat belajar
siswa, motivasi dan daya juangnya. Bila
kurang perhatian dan kurang mendapat kasih
sayang orang tua akan membuat anak didik
tidak kerasan di rumah, sehingga anak akan
malas untuk belajar.
Faktor sekolah
Kondisi dan situasi yang ada di
sekolah dapat pula menimbulkan kesulitan
belajar bagi siswa. Kurangnya media belajar
serta sumber belajar yang meliputi bahan
kepustakaan serta sumber belajar lainnya
akan membatasi belajar anak. Fasilitas
sekolah yang kurang memadai akan memberi
pengaruh belajar anak, misalnya gedung
yang kurang memenuhi syarat untuk kegiatan
belajar mengajar, serta sarana dan prasarana
yang ada di lingkungan sekolah. Penguasaan
teknik mengajar yang tidak cocok, penyajian
bahan pelajaran yang tidak sesuai dengan
kemampuan anak dalam arti terlalu sukar,
gaya mengajar yang monoton membuat anak
cepat bosan.
Faktor masyarakat
Keadaan masyarakat di mana ia tinggal
dapat pula menimbulkan kesulitan belajar
misalnya teman sepergaulan yang kurang
baik dan situasi lingkungan yang gaduh, serta
kebiasaan lingkungan yang tidak baik dalam
masyarakat akan mengganggu konsentrasi
belajar anak.

Konsep Besaran dan Pengukuran
1.
Besaran dan satuan
Hasil pengukuran selalu mengandung
dua hal, yakni: kuantitas atau nilai dan
satuan. Sesuatu yang memiliki kuantitas dan
satuan tersebut dinamakan besaran. Berbagai
besaran yang kuantitasnya dapat diukur,
baik secara langsung maupun tak langsung,
disebut besaran fisis, misalnya panjang dan

waktu. untuk kepentingan ilmiah, pengukuran
harus menggunakan satuan baku, yaitu satuan
pengukuran yang nilainya tetap dan disepakati
secara internasional, misalnya meter, liter,
dan kilogram.
2.
Besaran Pokok dan Besaran Turunan
Besaran fisis dibedakan menjadi dua,
yakni besaran pokok dan besaran turunan.
Besaran pokok adalah besaran yang
satuannya didefinisikan sendiri berdasarkan
hasil konferensi internasional mengenai berat
dan ukuran. Berdasar Konferensi Umum
mengenai Berat dan Ukuran ke-14 tahun
1971, besaran pokok ada tujuh, yaitu panjang,
massa, waktu, kuat arus listrik, temperatur,
jumlah zat, dan intensitas cahaya.
Pada bagian selanjutnya, Anda akan
melakukan kegiatan dan diskusi tentang tiga
besaran pokok yaitu: panjang, massa, waktu dan
satu besaran turunan yaitu volume. Besaran-besaran
tersebut sering kita temui dalam kehidupan seharihari.
a.
Panjang
Panjang menyatakan jarak antara dua
titik, misalnya panjang mistar adalah jarak
antara suatu titik di salah satu ujung mistar
dengan titik di ujung mistar yang lain.
Panjang menggunakan satuan dasar SI meter
(m). Satu meter standar (baku) sama dengan
1.650.763,73 kali panjang gelombang dalam
vakum dari radiasi yang bersesuaian dengan
transisi atom krypton-86 (Kr86) di antara
tingkat 2p10 dan 5d5. Untuk keperluan seharihari, telah dibuat alat-alat pengukur panjang,
seperti terlihat pada gambar-1. Jangka sorong
sebagai alat pengukur besaran panjang. Selain
meter, panjang juga dapat dinyatakan dalam
satuan-satuan yang lebih besar atau lebih
kecil dari meter. Contoh:
1 kilometer (km) = 1000 meter (m)
1 sentimeter (cm) = 1/100 meter atau 0,01 m
b.
Massa
Setiap benda tersusun dari materi.
Jumlah materi yang terkandung dalam
masing-masing benda disebut massa benda.
Dalam SI, massa menggunakan satuan
dasar kilogram (kg). Satu kilogram standar
sama dengan massa sebuah silinder yang
terbuat dari campuran platinum-iridium yang
disimpan di Sevres, Paris, Perancis.
Dalam kehidupan sehari-hari, massa
sering dirancukan dengan berat, tetapi
kedua besaran tersebut berbeda. Massa
tidak dipengaruhi gravitasi, sedangkan berat
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c.

3.

4.

dipengaruhi oleh gravitasi. Seorang astronot
ketika berada di bulan beratnya berkurang,
karena gravitasi bulan lebih kecil dibanding
gravitasi bumi, tetapi massanya tetap sama
dengan di bumi. Bila satuan SI untuk massa
adalah kilogram (kg), satuan SI untuk berat
adalah newton (N). Massa diukur dengan
neraca lengan, berat diukur dengan neraca
pegas, sebagaimana terlihat pada gambar-2.
Waktu
Waktu adalah selang antara dua
kejadian atau dua peristiwa. Misalnya, waktu
siang adalah sejak matahari terbit hingga
matahari tenggelam, waktu hidup adalah sejak
dilahirkan hingga meninggal. Satuan dasar
SI untuk waktu adalah sekon (s). Satu sekon
standar bersesuaian dengan 9.192.631.770 kali
periode radiasi yang dihasilkan oleh transisi
di antara tingkat hiperhalus atom Cesium-133
(Cs133). Berdasar jam atom ini, dalam selang
300 tahun hasil pengukuran waktu tidak
akan bergeser lebih dari satu sekon. Untuk
peristiwa-peristiwa yang selang terjadinya
cukup lama, waktu dinyatakan dalam satuansatuan yang lebih besar, misalnya: menit, jam,
hari, bulan, tahun, abad dan lain-lain.
1hari = 24 jam, 1 jam = 60 menit,
1 menit = 60 sekon.
Analisis dimensi suatu besaran
Dimensi merupakan salah satu bentuk
deskripsi suatu besaran, misalnya: panjang
memiliki dimensi [L], massa [M], dan waktu
[T]. Dimensi suatu besaran fisis yang lain
dapat dinyatakan sebagai kombinasi dari
besaran-besaran dasar panjang, massa, dan
waktu. Contoh: volume, memiliki dimensi
[L3], karena volume = panjang x lebar x tinggi
= [L] x [L] x [L] = [L3].
Pengukuran
Pengukuran merupakan kegiatan
membandingkan suatu besaran dengan
besaran lain sejenis yang dipergunakan
sebagai satuannya. Misalnya, Anda mengukur
panjang buku dengan mistar, artinya Anda
membandingkan panjang buku tersebut
dengan satuan-satuan panjang yang ada
di mistar, yaitu milimeter atau centimeter,
sehingga diperoleh hasil pengukuran, panjang
buku adalah 210 mm atau 21 cm.
Ada dua hal yang perlu diperhatikan
dalam kegiatan pengukuran, pertama masalah
ketelitian (presisi) dan kedua masalah
ketepatan (akurasi). Presisi menyatakan
derajat kepastian hasil suatu pengukuran,
sedangkan akurasi menunjukkan seberapa

5.
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tepat hasil pengukuran mendekati nilai yang
sebenarnya. Presisi bergantung pada alat yang
digunakan untuk melakukan pengukuran.
Umumnya, semakin kecil pembagian skala
suatu alat semakin presisi hasil pengukuran
alat tersebut. Mistar umumnya memiliki skala
terkecil 1 mm, sedangkan jangka sorong
mencapai 0,1 mm atau 0,05 mm, maka
pengukuran menggunakan jangka sorong
akan memberikan hasil yang lebih presisi
dibandingkan menggunakan mistar.
Angka penting
Angka-angka hasil pengukuran yang
terdiri dari angka pasti dan angka taksiran
disebut angka penting. Penulisan angka nol
pada angka penting, ternyata memberikan
implikasi yang amat berharga. Untuk
mengidentifikasi apakah suatu angka tertentu
termasuk angka penting atau bukan, dapat
diikuti beberapa kriteria di bawah ini:
a.
Semua angka bukan nol termasuk angka
penting. Contoh: 2,45 memiliki 3 angka
penting.
b.
Semua angka nol yang tertulis setelah
titik desimal termasuk angka penting.
Contoh: 2,50 memiliki 3 angka penting
16,00 memiliki 4 angka penting.
c.
Angka nol yang tertulis di antara angkaangka penting (angka-angka bukan
nol), juga termasuk angka penting.
Contoh: 207 memiliki 3 angka penting
10,50 memiliki 4 angka penting.
Angka nol yang tertulis sebelum angka
bukan nol dan hanya berfungsi sebagai
penunjuk titik desimal, tidak termasuk
angka penting. Contoh: 0,5 memiliki 1
angka penting 0,0860 memiliki 3 angka
penting.
Jumlah angka penting dalam penulisan
hasil pengukuran dapat dijadikan indikator
tingkat ketelitian pengukuran yang dilakukan.
Semakin banyak angka penting yang
dituliskan, berarti pengukuran yang dilakukan
semakin teliti.

METODE
Rancangan Penelitian
Subyek penelitian adalah siswa kelas X MIPA
1 SMAN 1 Pacitan, mata pelajaran Fisika semester
ganjil pokok bahasan Besaran dan Pengukuran.
Kegiatan belajar mengajar menerapkan model
pengajaran langsung dengan strategi pemodelan
dengan tujuan agar siswa memahami prinsip-prinsip
pengukuran (ketepatan, ketelitian, dan aturan angka
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penting) serta menyajikan hasil pengukuran besaran
fisis dengan menggunakan peralatan dan teknik
yang tepat untuk penyelidikan ilmiah. Penelitian ini
merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang
mengacu prosedur pelaksanaan Kemmis dan Mc.
Taggart, dimana satu siklus terdiri dalam 4 kegiatan
tindakan, yaitu: (1) Perencanaan, (2) Pelaksanaan,
(3) Pengamatan, dan (4) Refleksi.
Secara garis besar, tahapan-tahapan penelitian
tindakan dalam satu siklus dapat dijelaskan sebagai
berikut:
1.
Tahap perencanaan.
Pada tahap ini, setelah masalah
diidentifikasi dan dirumuskan, peneliti
pemrakarsa dan anggota peneliti menyiapkan
kebutuhan yang diperlukan untuk intervensi.
Sebagai peneliti, kebutuhan yang diperlukan
adalah rencana pelaksanaan pembelajaran
(RPP), bahan pelajaran, media, bahan, dan
alat/peralatan, serta instrumen pengumpul
data.
2.
Tahap tindakan dan observasi.
Tahap tindakan adalah tahap dimana
anggota peneliti yang bertindak sebagai guru
pelaksana intervensi melaksanakan tugasnya.
Tahap tindakan dilakukan bersamaan dengan
tahap observasi. Sementara tahap tindakan
berlangsung, anggota lainnya yang bertindak
sebagai pengamat kegiatan mencatat semua
kejadian yang berlangsung dan melakukan
penilaian/refleksi.
3.
Tahap refleksi:
Pada tahap ini tim peneliti secara
bersama-sama membahas hasil observasi
dan melakukan penilaian lanjutan untuk
menentukan hasil dari tindakan yang telah
dilakukan. Satu dari dua kemungkinan
keputusan kemudian diambil: (1) apabila
hasilnya memenuhi ketuntasan klasikal 80
%, maka penelitian tindakan dihentikan, (2)
apabila hasilnya belum memenuhi kriteria
ketuntasan, maka penelitian dilanjutkan
dengan siklus 2 (Susanto, 2008:13).
Tahapan Intervensi Tindakan
Kegiatan Pra Penelitian
Sebelum peneliti melakukan siklus I, peneliti
melakukan persiapan-persiapan pra-penelitian
sebagai berikut:
1.
Mencari dan mengumpulkan informasi
atau data kelas yang menjadi subjek dalam
penelitian. Informasi atau data tersebut
diperoleh dari hasil observasi langsung
terhadap anak-anak yang menjadi subjek
dalam konteks pembelajaran. Berdasarkan

2.

3.

observasi awal didapatkan analisis hasil
ulangan harian tahun sebelumnya ditemukan
banyak masalah yang perlu ditindak seperti
masih kurangnya kemampuan menggunakan
dan membaca alat ukur panjang, massa dan
waktu, menuliskan hasil pengukuran tidak
memperhatikan angka penting dan belum
mampu membuat laporan hasil pengukuran
dengan benar.
Menentukan jadwal penelitian Tindakan
Kelas (PTK) ini dirancang dalam 3 siklus dan
masing-masing siklus terdiri dari 4 kegiatan
tindakan yaitu perencanaan, pelaksanaan ,
pengamatan, dan refleksi. Tiap-tiap siklus
terdiri dari 3 kali tatap muka dengan siswa,
dimana materi pelajaran yang diajarkan
bertambah secara bertahap sesuai silabus
mata pelajaran fisika kelas X kurikulum 2013.
Mempersiapkan media dan alat yang
akan digunakan selama penelitian
seperti: menyiapkan rencana pelaksanaan
pembelajaran yang diperbaiki, membuat
ringkasan materi besaran dan pengukuran,
membuat soal uraian tes pengetahuan,
menyiapkan Lembar Kegiatan siswa
tentang pengukuran besaran massa jenis
beberapa jenis larutan melalui praktikum
untuk menilai keterampilan siswa, membuat
instrument pengamatan aktivitas siswa,
membuat pedoman penilaian hasil belajar,
menyediakan alat-alat ukur mistar, jangka
sorong, micrometer skrup, stop watch, dan
neraca ohaus,

Siklus I
Dari observasi pra penelitian, selanjutnya
peneliti melakukan langkah-langkah penelitian
tindakan yang dimulai dari siklus 1 dengan tahapan
sebagai berikut:
1.
Perencanaan (planning)
Perencanaan: kegiatan yang dilakukan
pada tahap ini meliputi:
a.
Membuat satuan perencanaan tindakan
perbaikan pada siklus 1 dengan
penekanan kegiatan pembuatan
daftar (tabel) nama besaran, dan
dimensi, cara pembacaan skala alat
ukur, cara menggunakan alat ukur.
Dan mendiskusikan prinsip-prinsip
pengukuran (ketepatan, ketelitian, dan
angka penting), dan cara menuliskan
laporan hasil pengukuran berulang dan
tunggal.
b.
Menyediakan media yang sesuai
tindakan yang akan diberikan seperti
lembar kerja siswa, alat ukur panjang
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2.

3.

4.

(mistar, jangka sorong, micrometer),
dan alat ukur massa (neraca Ohaus).
Dengan asumsi alat ukur tersebut masih
baik dan layak digunakan.
c.
Menyiapkan instrumen pengumpul data,
yaitu lembar pedoman pengamatan,
lembar soal ulangan harian dan
jawabannya, sistem penilaian, dan
catatan lapangan.
Pelaksanaan (acting)
Dalam tahap ini dilakukan kegiatan
pembelajaran oleh guru sebagai peneliti
untuk melaksanakan skenario pembelajaran
sesuai yang direncanakan dalam RPP.
Metode presentasi power point dipilih guru
menjelaskan cara membaca 5 alat ukur yaitu
mistar, jangka sorong, micrometer skrup, avo
meter dan neraca ohauss serta menjelaskan
tingkat ketelitian masing-masing alat ukur
tersebut.
Pengamatan (observing)
Pada tahap ini bersama seorang guru
rekan sejawat yang berperan sebagai pengamat
melakukan observasi semua kejadian
pada siswa di kelas .serta mencatat semua
kejadian tersebut kedalam lembar instrumen
pengamatan keterlaksanaan skenario RPP
yang telah dipersiapkan sebelumnya dengan
memberi tanda cek list (v).
Refleksi (reflecting)
Peneliti melakukan refleksi proses
pembelajaran dengan tahap sebagai berikut:
1) Mengolah dan menganalisis data yang
diperoleh dari siklus I baik tes (pre test dan
post test), dan lembar observasi. 2) Menarik
kesimpulan pada siklus I. 3) Merekfleksikan
kekurangan pada siklus I. 4) Hasil keputusan
tentang kegiatan penelitian dilanjutkan pada
siklus berikutnya atau dihentikan.
Pada tahap ini tim peneliti melakukan
analisa berdasarkan hasil observasi di kelas.
Apakah siswa mampu menentukan dimensi
besaran pokok dan turunan?, Apakah siswa

5.

6.
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mampu membaca skala 5 alat ukur?, Apakah
siswa mampu menggunakan 5 alat ukur dengan
benar?. Apakah siswa menerapkan prinsipprinsip pengukuran (ketepatan, ketelitian,
dan angka penting), dalam menuliskan hasil
pengukuran dengan benar.
Peneliti melakukan perbandingan
antara kemampuan sebelum dan sesudah
tindakan pada akhir siklus 1. Apakah
sudah ada peningkatan? yang selanjutnya
diinterpretasikan sebagai bahan pertimbangan
terhadap siklus I. Jika terdapat ketidak-tuntasan
secara klasikal, maka perlu mengadakan
revisi pada skenario pembelajaran untuk
siklus berikutnya.
Hasil intervensi tindakan yang diharapkan
Hasil intervensi tindakan yang
diharapkan dari penelitian ini adalah
peningkatan hasil belajar siswa, dengan
keberhasilan ketuntasan belajar mencapai
persentase 75% dengan nilai KKM 70 setelah
siswa mengalami pembelajaran dengan
menggunakan model pengajaran langsung
pada konsep besaran dan pengukuran.
Instrumen penelitian
Dalam penelitian ini pengumpulan data
mengenai pelaksanaan dan hasil program
tindakannya akan dilakukan menggunakan
beberapa instrumen penelitian.
1.
Tes
Tes merupakan alat atau prosedur
yang digunakan untuk mengetahui
atau mengukur sesuatu dalam suasana
dengan cara dan aturan yang sudah
ditentukan. Tes hasil belajar dibuat
berupa tes tertulis yang diberikan
kepada siswa yang termuat dalam
bentuk soal uraian dengan 8 nomor.
Tes yang digunakan dalam penelitian
bertujuan untuk mengetahui hasil
belajar siswa pada konsep besaran dan
pengukuran.

Tabel 2. Kisi-kisi instrumen
Kompetensi dasar

Indikator

1.2. Menerapkan prinsip1.1.1. Menjelaskan besaran pokok panjang, massa,
prinsip pengukuran
waktu dan besaran turunan dengan memperhatikan
besaran fisis, ketepatan,
satuannya dan dimensinya. (C1)
ketelitian, dan angka
penting, serta notasi ilmiah

Aspek Kognitif
Jml
C1 C2 C3 C4
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4.2 Menyajikan hasil
pengukuran besaran fisis
berikut ketelitiannya
dengan menggunakan
peralatan dan teknik yang
tepat serta mengikuti
kaidah angka penting
untuk suatu penyelidikan
ilmiah

1.1.2. Mengambar hasil pembacaan skala alat ukur
panjang, massa, waktu (C2)
1.1.3. Melaporkan hasil pengukuran tunggal dengan
memperhatikan ketelitian alat ukur(C2)
1.1.4. Melaporkan hasil pengukuran berulang dengan
memperhatikan ketelitian alat ukur (C2)
1.1.5. Menerapkan operasi matematika dengan prinsip
angka penting dan notasi ilmiah (C3)
1.1.6. Menerapkan prinsip pengukuran berulang pada
besaran massa jenis larutan (C3)
1.1.7. Mengambar grafik hasil pngukuran berulang
(C3).
4.2.1. Mengunakan alat ukur secara tepat dan benar.
1.1.2. Mengolah data hasil pengukuran dalam
bentuk grafik
1.1.3. Melaporkan hasil percobaan pengukuran
massa jenis.

Siklus 2
Kegiatan pada siklus 2 dilaksanakan revisi
skenario pembelajaran yaitu dengan menerapkan
model pengajaran langsung dengan sebelumnya
dikelompokkan yang masing-masing kelompok
melakukan pengukuran besaran fisika yang
tersedia secara bergantian hingga semua kelompok
melaksanakan langsung pengukuran dengan
lengkap.
1.
Perencanaan yang telah dikembangkan dengan
menambah materi yaitu: 1) merencanakan
tindakan untuk materi, 2) menyusun RPP, 3)
membuat lembar observasi.
2.
Pelaksanaan: pada tahap ini yang dilakukan
adalah
a.
guru
menyampaikan
tujuan
pembelajaran yang akan dicapai
b.
guru menyampaikan informasi yang
memotivasi siswa berkaitan dengan
besaran vektor.
c.
guru mengorganisasi siswa dalam
kelompok-kelompok belajar, ada
6 kelompok yang masing-masing
beranggotakan 6 siswa.
d.
selanjutnya siswa melaksanakan
prosedur sesuai lembar kegiatan
siswa sambil berdiskusi dengan teman
kelompoknya karena keberhasilan kerja
mereka bergantung pada kekompakan
kelompok.

e.

guru meminta salah satu kelompok
untuk mempresentasikan hasil
percobaan sedangkan kelompok lain
untuk menanggapi.
f.
siswa menyusun kesimpulan percobaan
hasil diskusi kelas.
3.
Pengamatan: pada tahap ini dilakukan di
dalam kelas atau di laboratorium fisika saat
kegiatan belajar berlangsung oleh teman guru
sejawat dan hasil pengamatan ditulis dalam
lembar-lembar observasi.
Refleksi: Pada tahap ini data hasil pengamatan
peneliti dan pengamat diinterpretasikan untuk
memberikan kesimpulan keberhasilan siklus kedua
ini.
Seting Penelitian
Penelitian tindakan kelas ini dilakukan
terhadap siswa kelas X MIPA 1 semester ganjil
SMAN 1 Pacitan tahun pelajaran 2016/2017
yang berjumlah 32 siswa. Penelitian ini mulai
dilaksanakan pada bulan Juli 2016. Siklus 1
dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2016 sedangkan
siklus 2 dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2016.
Pengumpulan Data
Data yaitu informasi yang dikumpulkan
melalui pengukuran atau pengamatan. Data dalam
penelitian ini meliputi penilaian pengetahuan,
penilaian keterampilan siswa pada keterampilan
proses sains, penilaian afektif yang didasarkan
pada hasil pengamatan selama pembelajaran, dan
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penilaian siswa setelah pembelajaran yang diperoleh
melalui ulangan harian pada akhir bab.
Pengumpulan data informasi dilakukan secara
bersama-sama dan tidak dilakukan sendiri-sendiri
dengan menggunakan teknik:
1.
Observasi untuk mengetahui dan mengukur
aktivitas siswa dalam kegiatan praktikum dan
pembelajaran di kelas.
2.
Tes ulangan harian untuk memantau kemajuan
nilai pengetahuan belajar anak.
3.
Tes kinerja untuk mengetahui nilai
keterampilan siswa
4.
Wawancara. untuk mendengar langsung
komentar tentang kesulitan belajar yang
dialami siswa saat pembelajaran berlangsung.
Analisa Data
Data yang diperoleh dianalisa menggunakan
teknik persentase yang selanjutnya dipresentasikan
oleh peneliti untuk memperoleh masukan dari teman
sejawat.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Siklus1
Pada siklus 1 materi pelajaran yang diperoleh
adalah alat ukur panjang. Sebelum pembelajaran,
kelompok siswa yang akan diamati sudah ditentukan
oleh guru, dan siswa diminta menyiapkan diri
dengan mempelajari materi yang akan dipelajari.
Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai guru sudah
membagi kelompok belajar menjadi 6 kelompok
yang masing-masing kelompok beranggotakan ratarata 5 siswa yang dibagi berdasarkan hasil pretes
dan dikelompokkan secara merata dari tingkat siswa
yang pandai, sedang dan kurang.
Pada waktu kegiatan praktikum, semua
kelompok diharapkan untuk menggunakan macammacam alat ukur panjang diantaranya meteran,
mistar, jangka sorong, AVO meter, mikrometer
skrup dan neraca Ohauss. Semua itu dilakukan oleh
kelompok setelah mendapatkan cara pemodelan
penggunaan dari guru dan dikerjakan sesuai dengan
petunjuk yang ada dalam LKS. Hasil pengamatan
kolaborator selama pembelajaran pada siklus ini
sebagian besar antusias mengikuti praktikum,
tetapi masih ada beberapa kelompok yang masih
merasa kebingungan dengan penggunaan alat-alat
ukur itu sebagian kelompok ada yang malu bertanya
pada guru sehingga kelompok tersebut pada saat
mempresentasikan hasilnya di depan kelas masih
kurang percaya diri (merupakan catatan lapangan
dari kolaborator).
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Hasil observasi aktivitas pembelajaran
menunjukkan nilai 59 % bagi anak yang aktif dan
antusias sedangkan anak yang cukup dan kurang
aktif terdapat 41% (lampiran 11). Hasil perolehan tes
kinerja siswa didapatkan ketuntasan 25% (lampiran
4). siswa sudah menunjukkan hasil kinerja yang
baik dan tepat dalam menggunakan alat-alat ukur.
Dari hasil tes kinerja siswa memperoleh nilai ratarata 58,5 (lampiran 4). Tes Formatif diperoleh nilai
rata-rata 66 dengan ketuntasan 59% (lampiran 8).
Dari target belum tercapai maka harus dilaksanakan
siklus berikutnya agar diperoleh hasil yang memadai.
Berdasarkan hasil refleksi bersama terhadap
hasil siklus I, maka dibuatkan rancangan tindakan
untuk siklus II sebagai berikut:
1.
Guru harus lebih jeli dan sabar dalam
memodelkan secara bertahap cara penggunaan
alat yang akan digunakan sebagai alat
praktikum, dalam arti model pengajaran yang
digunakan oleh guru lebih difokuskan dan
lebih terarah.
2.
Seluruh kelompok sudah mendapatkan LKS
yang akan digunakan pada praktikum 2 hari
sebelumnya, sehingga semua kelompok sudah
siap materi dari rumah.
3.
Setiap kelompok diberi kesempatan
menyiapkan bahan-bahan praktikum yang
telah disediakan oleh guru sesuai dengan
permintaan dalam LKS.
Siklus 2
Pada siklus 2 materi yang diberikan adalah
besaran vektor. Alat-alat yang diperlukan adalah
neraca pegas, mistar, busur, jarum pentul benang
dan pensil. Sebelum pembelajaran dimulai semua
kelompok sudah diberi kesempatan untuk mencoba
melakukannya di rumah dan LKS sudah diberikan
satu minggu sebelumnya. Semua kelompok sudah
dapat menyiapkan sendiri bahan-bahan dan alatalat yang baik dan benar, walaupun masih ada satu
dua kelompok yang masih kurang baik. Kegiatan
pembelajaran seperti pada siklus sebelumnya, tetapi
guru lebih intensif berkeliling dan memberikan
bimbingan kepada semua kelompok.
Hasil pengamatan kolaborator menunjukkan
bahwa semua kelompok lebih percaya diri dan lebih
antusias dibanding siklus sebelumnya dan guru
dalam memberikan bimbingan sudah lebih baik dan
merata untuk semua kelompok.
Hasil observasi aktivitas pembelajaran
menunjukkan nilai 75% bagi anak yang aktif dan
antusias atau 24 siswa sedangkan aktivitas anak yang
cukup dan kurang aktif terdapat 25% atau 8 siswa.
Hasil perolehan tes kinerja siswa didapatkan 87,50%
(lampiran 5). berarti siswa menunjukkan hasil
kinerja pada saat praktikum sudah menunjukkan
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hasil kinerja yang lebih baik dan lebih tepat dalam
menyebutkan hasil pembacaan skala alat ukur. Dan
dari hasil tes kinerja siswa memperoleh nilai ratarata 94 (lampiran 5). Dari hasil tes kinerja sudah
mencapai target yang diinginkan oleh peneliti.
Karena sudah mencapai target ketuntasan 85%
secara kalsikal, dan nilai rata-rata tes formatif
meningkat 82,07 dengan ketuntasan mencapai 78%
(lampiran 9), maka siklus 2 sudah dinyatakan cukup
dan penelitian tindakan kelas berakhir.
Dari uraian di atas dapat dianalisis hasil dari
penelitian sebagai berikut: tiap-tiap siklus diperoleh
kenaikan, motivasi siswa diperoleh dari angket,
kinerja kelompok pada saat praktikum diperoleh
dari hasil tes kinerja dan hasil tes formatif setiap
selesai materi yang diajarkan dapat dilihat pada
tabel berikut ini.
Tabel 3. Persentase Ketuntasan Aktivitas, Kinerja,
dan Tes formatif Siklus 1 dan siklus 2
Siklus
I
2

Aktivitas
59 %
75 %

Tes Kinerja
25 %
87,5 %

Tes Formatif
59 %
78 %

Dari tabel di atas semua indikator, motivasi belajar,
tes kinerja dan hasil tes formatif menunjukkan hasil
yang meningkat dari setiap siklusnya. Motivasi
belajar dan kinerja kelompok/siswa menggambarkan
bagaimana sebuah proses pembelajaran yang
dilakukan oleh seorang guru dapat berpengaruh
terhadap sebuah proses peningkatan belajar siswa
dan mengukur sejauh mana motivasi siswa dalam
belajar. Analisis peneliti bahwa sebuah model
pengajaran langsung berpengaruh pada peningkatan
kualitas belajar dan kinerja siswa. Sedangkan dari
hasil Pre Test yang dilakukan awal pembelajaran.
Tabel 4. Hasil Pre Test
No
1
2
3

Hasil tes
Siswa yang tuntas
Siswa yang tidak tuntas
Nilai rata-rata

Nilai
13%
87%
41,63

Sedangkan dari hasil tes formatif yang
dilakukan di akhir pembelajaran siklus 1 dapat
dilihat pada tabel berikut:
Tabel 5. Hasil tes formatif siklus 1
No
Hasil tes
Nilai
1 Siswa yang tuntas
59 %
2 Siswa yang tidak tuntas
41 %
3 Nilai rata-rata
66,00
Sedangkan dari hasil tes formatif yang
dilakukan di akhir pembelajaran siklus 2 dapat
dilihat pada tabel berikut:
Tabel 6. Hasil tes formatif siklus 2

No
Hasil tes
Nilai
1 Siswa yang tuntas
78 %
2 Siswa yang tidak tuntas
22 %
3 Nilai rata-rata
82,07
Refleksi pada siklus 2 dapat mengatasi
permasalahan pada siklus 1 dengan baik, hal ini
ditunjukkan dengan peningkatan motivasi belajar
dan peningkatan prestasi belajar fisika yang lebih
baik pada siswa.
Pembahasan
Dari hasil analisa data yang berupa hasil
observasi dan hasil tes formatif serta wawancara
dapat dinyatakan bahwa pembelajaran langsung
dapat meningkatkan keterampilan dan pemahaman
siswa terhadap pokok bahasan besaran dan
pengukuran.
Sebagaimana terlihat pada tabel hasil siklus 1,
siswa yang memiliki ketuntasan kinerja kelompok
masih 25% x 32 siswa = 8 siswa, sedangkan pada
siklus 2 yang memiliki ketuntasan kinerja kelompok
menjadi 87,5% x 32 siswa = 28 siswa.
Dari lembaran pengamatan aktivitas
dapat disimpulkan bahwa sebagian besar siswa
memperoleh perlakuan yang maksimal dan
merata. Karena mereka sudah banyak yang berani
mengutarakan kesulitan belajar secara terbuka tanpa
segan dan malu-malu lagi.
Untuk prestasi belajar fisika dapat kita tinjau
hasil tes formatif selama pembelajaran berlangsung
setelah akhir materi pembelajaran. Pada siklus
1 diperoleh 59% x 32 siswa = 19 siswa. yang
mengalami ketuntasan belajar karena memperoleh
nilai tes formatif lebih besar dari KKM sebesar 70.
Sedangkan pada siklus 2 diperoleh 78% x 32 siswa =
25 siswa yang mengalami ketuntasan belajar karena
memperoleh nilai tes formatif lebih besar dari
KKM sebesar 70, sehingga secara klasikal belum
memenuhi syarat ketuntasan 80%, tetapi diperoleh
peningkatan kualitas prestasi pembelajaran yang
memadai, maka siklus dihentikan.
PENUTUP
Kesimpulan
1.
Model Pengajaran Langsung (Direct
Instruction) dapat meningkatkan kompetensi
pengetahuan dan keterampilan siswa pada
pokok bahasan besaran dan pengukuran.
2.
Model pengajaran langsung dapat memberikan
suasana pembelajaran yang menyenangkan
bagi siswa.
3.
Siswa lebih aktif, inovatif dan kreatif dalam
pembelajaran .
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Saran
1.
Model pengajaran langsung dapat menjadi
alternatif untuk memecahkan kesulitan
menanamkan konsep abstrak menjadi konkrit
dalam pembelajaran fisika.
2.
Bila menggunakan model pengajaran
langsung diharapkan guru lebih siap dan lebih
percaya diri karena guru berperan sebagai
model dan harus mempraktikkan terlebih
dahulu sebelum siswa melakukan kegiatan
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UPAYA PENINGKATAN PRESTASI BELAJAR PPKN MATERI MEMAHAMI
NILAI-NILAI PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA DALAM KESATUAN
PEMERINTAHAN, WILAYAH, SOSIAL, DAN BUDAYA MELALUI METODE CTL
PADA SISWA KELAS VI SDN PUCANGSEWU PACITAN
Sri Winarti
SDN Pucangsewu
Abstrak
Hakikat dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar PPKn
materi memahami nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa dalam kesatuan pemerintahan, wilayah,
sosial, dan budaya melalui metode CTL pada siswa kelas VI SDN Pucangsewu Pacitan.
Metode CTL ini, memberikan kesempatan yang lebih besar kepada anak untuk mengeksplor bakat yang
mereka miliki, serta memilih teman yang mereka anggap baik dan tepat untuk belajar secara bersamasama, sehingga mereka dapat dengan mudah menguasai semua pengetahuan yang mereka harapkan dari
belajar PPKn. Model Pembelajaran CTL menurut Sanjaya (2006) menyatakan bahwa belajar dalam CTL
bukan hanya sekadar duduk, mendengarkan dan mencatat, tetapi belajar adalah proses berpengalaman
secara langsung.
Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas VI SDN Pucangsewu Pacitan tahun pelajaran 2018/2019.
Waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah semester genap yaitu bulan Januari sampai dengan
Maret 2019, tahun pelajaran 2018/2019 dengan jumlah subyek penelitian sebanyak 20 siswa. Dari
data-data tersebut akan dianalisa agar bisa ditafsirkan hasilnya dengan menggunakan analisa Penilaian
Acuan Kriteria. Penafsiran penilaian acuan kriteria adalah pemberian skor berdasarkan kemampuan
siswa menyelesaikan ulangan harian.
Hasil dari masing-masing siklus 1 dengan nilai rata-rata 68,65 sedangkan nilai yang dicapai oleh siswa
>75 sebanyak 8 siswa yang tuntas atau 40%, sedangkan 12 siswa belum tuntas atau 60% dari hasil
tes awal tersebut, masih banyak kelemahan-kelemahan yaitu siswa yang diberi pembelajaran dengan
menggunakan metode CTL. kegiatan siklus 2, dari 20 siswa kelas VI SDN Pucangsewu Pacitan, hasil
post tes dengan nilai rata-rata 77,80 sedangkan nilai yang dicapai oleh siswa >75 sebanyak 17 siswa
yang tuntas atau 85%, sedangkan 3 siswa belum tuntas atau 15%.
Kata Kunci: prestasi belajar, metode CTL, PPKn, sosial dan budayaError! Reference source not
found.

PENDAHULUAN
Hakikat pelajaran PPKn di Sekolah
Dasar (SD) adalah sebagai program pendidikan
yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila untuk
mengembangkan dan melestarikan nilai luhur
dan moral yang berakar pada budaya bangsa yang
diharapkan menjadi jati diri yang diwujudkan
dalam bentuk perilaku dalam kehidupan sehari
hari. Pelajaran yang dalam pembentukan diri
yang beragam dari segi agama, sosial, budaya,
bahasa, usia, dan suku bangsa memfokuskan pada
pembentukan warga negara yang memahami dan
mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya
untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas,
terampil, dan berkarakter seperti yang diamanatkan
oleh Pancasila dan UUD 1945.
Kegiatan awal observasi yang dilakukan pada
sekolah siswa kelas VI SDN Pucangsewu Pacitan
pembelajaran PPKn masih saja cenderung pada
metode pembelajaran klasik, yaitu metode ceramah

yang kegiatan pembelajaran hanya di dominasi oleh
guru. Siswa sekedar menjadi pendengar yang pasif.
Menurut Jonhson dalam Sugiyanto (2007) CTL
adalah sebuah proses pendidikan yang bertujuan
untuk menolong para siswa melihat siswa melihat
makna di dalam materi akademik yang mereka
pelajari dengan cara menghubungkan subyeksubyek akademik dengan konteks dalam kehidupan
keseharian mereka tentang materi Memahami nilainilai persatuan dan kesatuan bangsa dalam kesatuan
pemerintahan, wilayah, sosial, dan budaya.
Dalam proses pembelajaran ini siswa merasa
berat/merasa kesulitan dengan banyaknya materi
Memahami nilai-nilai persatuan dan kesatuan
bangsa dalam kesatuan pemerintahan, wilayah,
sosial, dan budaya, sehingga hasil yang dicapai
dalam setiap evaluasi yang dilakukan dari 20
siswa rata-rata siswa yang tuntas hanya 40% atau
8 anak, hal ini disebabkan anak cenderung malas
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untuk belajar, sehingga anak menjadi pasif dalam
mengikuti pembelajaran PPKn.
Sejalan dengan kondisi riil di sekolah yang
mengarah pada perubahan yang lebih baik dalam
pembelajaran PPKn di SDN Pucangsewu Pacitan,
maka penulis mencoba dengan menerapkan
metode pembelajaran dengan Contextual Teaching
and Learning (CTL) adalah konsep belajar yang
mendorong guru untuk menghubungkan antara
materi memahami nilai-nilai persatuan dan kesatuan
bangsa dalam kesatuan pemerintahan, wilayah,
sosial, dan budaya yang diajarkan dan situasi dunia
nyata siswa dengan tujuan untuk meningkatkan
prestasi belajar siswa terutama dalam pelajaran
PPKn.
Pembelajaran metode Contextual Teaching
and Learning (CTL) diharapkan bagi siswa terutama
bagi siswa Sekolah Dasar (SD) mempunyai
peranan yang amat penting dalam menumbuhkan
kedewasaan dan meningkatkan kemampuan anak
dalam menguasai materi tentang memahami nilainilai persatuan dan kesatuan bangsa dalam kesatuan
pemerintahan, wilayah, sosial, dan budaya. Metode
CTL ini, memberikan kesempatan yang lebih besar
kepada anak untuk mengeksplor bakat yang mereka
miliki, serta memilih teman yang mereka anggap
baik dan tepat untuk belajar secara bersama-sama,
sehingga mereka dapat dengan mudah menguasai
semua pengetahuan yang mereka harapkan dari
belajar PPKn.
Dalam pembelajaran PPKn penggunaan
metode memegang peran penting, sebab relevansi
metode sangat mempengaruhi minat dan perolehan
hasil belajar siswa. Metode yang menarik akan
membuat siswa senang sehingga mereka dapat
terlibat aktif dalam pembelajaran, sedangkan
metode yang kurang menarik akan membuat siswa
malas dan jenuh untuk belajar. Penggunaan metode
kerja kelompok dianggap selesai, mengingat
materi pembelajaran PPKn yang sangat luas
dan merupakan ilmu yang mempelajari tentang
kehidupan bermasyarakat. Sehingga melalui metode
kerja kelompok secara tidak langsung siswa diajak
belajar bermasyarakat yang di mulai dari lingkup
kecil, yaitu dalam kelompok belajarnya. Dengan
bekerja kelompok masing-masing individu akan
belajar saling memahami dan menghargai individu
lain, sebagaimana yang diajarkan dalam pelajaran
PPKn dengan istilah “memanusiakan manusia”
Depdikbud (1995:3). Kegiatan dalam metode ini
sangat menunjang sekali dalam membangun dan
mendidik mental dan keberanian siswa berpendapat
dan bertindak sebagai bekal mereka terjun di
masyarakat kelak.
Model Pembelajaran CTL menurut Sanjaya
(2006) menyatakan bahwa belajar dalam CTL bukan
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hanya sekadar duduk, mendengarkan dan mencatat,
tetapi belajar adalah proses berpengalaman secara
langsung. Lebih jauh ia mengupas bahwa Contextual
Teaching and Learning (CTL) adalah suatu strategi
pembelajaran yang menekankan kepada proses
keterlibatan siswa secara penuh untuk menemukan
materi yang dipelajarinya dan menghubungkannya
dengan situasi kehidupan nyata, sehingga siswa
didorong untuk dapat menerapkannya dalam
kehidupan mereka.
Sedangkan Blanchard (Trianto, 2007)
mengemukakan bahwa pembelajaran kontekstual
adalah pembelajaran yang terjadi dalam hubungan
yang erat dengan pengalaman sesungguhnya.
Pembelajaran yang berorientasi pada target
penguasaan materi hanya berhasil dalam mengingat
jangka pendek, tetapi gagal dalam membekali siswa
untuk memecahkan masalah dalam kehidupan
jangka panjang. Model pembelajaran Contextual
Teaching and Learning (CTL), menawarkan
bentuk pembelajaran yang membantu guru
mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan
situasi dunia nyata siswa. CTL merupakan suatu
pendekatan pembelajaran yang menekankan pada
proses keterlibatan siswa untuk menemukan materi
yang dipelajarinya dan menghubungkan serta
menerapkannya dalam kehidupan mereka.
Dengan demikian, peran siswa dalam
pembelajaran CTL adalah sebagai subjek pembelajar
yang menemukan dan membangun sendiri konsepkonsep yang dipelajarinya. Belajar bukanlah
menghafal dan mengingat fakta-fakta, tetapi belajar
adalah upaya untuk mengoptimalkan potensi siswa
baik aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor.
memiliki tujuh langkah yang mana secara garis
besar langkah-langkah penerapan CTL dalam
kelas itu adalah sebagai berikut. 1) Kembangkan
pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna
dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri
dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan
keterampilan barunya. 2) Laksanakan sejauh
mungkin kegiatan inquiri untuk semua topik.
3) Kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan
bertanya. 4) Ciptakan masyarakat belajar (belajar
dalam kelompok). 5) Hadirkan model sebagai
contoh pembelajaran. 6) Lakukan refleksi di akhir
pertemuan. 7) Lakukan penilaian yang sebenarnya
dengan berbagai cara.
METODE
Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas
VI SDN Pucangsewu Pacitan tahun pelajaran
2018/2019. Waktu yang digunakan dalam penelitian
ini adalah semester genap yaitu bulan Januari sampai
dengan Maret 2019, tahun pelajaran 2018/2019.
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Subjek penelitian menurut Amirin (1986)
merupakan seseorang atau sesuatu mengenai yang
mengenainya ingin diperoleh keterangan. Menurut
Suharsimi Arikonto (1989) memberi batasan subjek
penelitian sebagai benda, hal atau orang tempat
data untuk variabel penelitian melekat, dan yang
dipermasalahkan.
Dalam sebuah penelitian, subjek penelitian
memiliki peran yang sangat strategis karena pada
subjek penelitian, itulah data tentang variabel yang
penelitian akan amati. Kesimpulan dari kedua
pengertian di atas Subjek penelitian adalah individu,
benda, atau organisme yang dijadikan sumber
informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan
data penelitian. Subyek yang dijadikan penelitian
ini adalah siswa kelas VI SDN Pucangsewu Pacitan
dengan jumlah siswa sebanyak 20, secara klasikal
siswa tersebut memiliki kemampuan rata-rata sama.
Dalam penelitian ini data-data yang akan
didapatkan yaitu:
1.
Data Hasil belajar siswa, yang akan digunakan
sebagai instrumen yaitu soal yang diberikan
pada awal pembelajaran dan akhir setelah
tindakan. Selanjutnya hasil tes tersebut
digunakan untuk melihat pemahaman siswa
dalam materi sistem tentang materi materi
dalam memahami nilai-nilai persatuan
dan kesatuan bangsa dalam kesatuan
pemerintahan, wilayah, sosial, dan budaya
dengan menggunakan metode CTL.
2.
Data hasil wawancara, instrumen ini dilakukan
pada siswa yang mengalami kesulitan untuk
mengetahui penyebab kesulitan mereka
dalam belajar, terutama dalam memahami
materi materi dalam memahami nilainilai persatuan dan kesatuan bangsa dalam
kesatuan pemerintahan, wilayah, sosial, dan
budaya.
Teknik Pengumpulan Data
Dalam metode penelitian kualitatif,
lazimnya data dikumpulkan dengan beberapa
teknik pengumpulan data kualitatif, yaitu; 1).
wawancara, 2). observasi, 3). dokumentasi, dan 4).
diskusi terfokus (Focus Group Discussion). Pada
pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran
kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari
pandangan responden, dan melakukan studi pada
situasi yang alami (Creswell, 1998:15).
Sebelum masing-masing teknik tersebut
diuraikan secara rinci, perlu ditegaskan di sini
bahwa hal sangat penting yang harus dipahami
oleh setiap peneliti adalah alasan mengapa masingmasing teknik tersebut dipakai, untuk memperoleh
informasi apa, dan pada bagian fokus masalah mana
yang memerlukan teknik wawancara, mana yang

memerlukan teknik observasi, mana yang harus
kedua-duanya dilakukan. Pilihan teknik sangat
tergantung pada jenis informasi yang diperoleh.
Teknik Analisisa Data
Dari data-data tersebut akan dianalisa agar
bisa ditafsirkan hasilnya dengan menggunakan
analisa Penilaian Acuan Kriteria (Emsir, 2010: 66).
Penafsiran penilaian acuan kriteria adalah pemberian
skor berdasarkan kemampuan siswa menyelesaikan
ulangan harian, dengan rumus sebagai berikut:
B
Tingkat Penguasaan =
x 100%
N
Keterangan :
B = Jawaban yang benar
N = Nilai Maksimal
Kategori tingkat penguasaan dibuat rentangan
penafsiran:
90% - 100% = baik sekali, 80% - 89% = baik,
70% - 79% = cukup, < 70% = kurang
Indikator Keberhasilan Penelitian
Beberapa hal yang merupakan indikator
keberhasilan dari penelitian adalah:
1.
Penguasaan materi memahami nilai-nilai
persatuan dan kesatuan bangsa dalam kesatuan
pemerintahan, wilayah, sosial, dan budaya
menjadi meningkat dengan penerapan metode
CTL pada siswa kelas VI SDN Pucangsewu
Pacitan .
2.
Hasil nilai untuk semua siswa secara klasikal
memperoleh hasil tes lebih dari >75 , sebanyak
lebih dari atau sama dengan 80%.
3.
Aktivitas Pembelajaran metode CTL pada
siswa kelas VI SDN Pucangsewu Pacitan
dengan pembelajaran kelompok lebih efektif.
4.
Terdapat interaksi yang positif dalam
pembelajaran dengan metode CTL pada
pelajaran PPKn.
Prosedur Penelitian
Rancangan penelitian ini adalah penelitian
Tindakan Kelas yang meliputi: perencanaan
(planning), tindakan (acting), observasi (observing)
dan refleksi (reflecting). Dalam penelitian ini terbagi
dalam 2 siklus penelitian, masing-masing siklus
dengan alokasi waktu 1 kali pertemuan (2x35 menit),
setiap siklus diakhiri dengan refleksi dan replanning
untuk melanjutkan pada siklus berikutnya.
Siklus 1
1.

Perencanaan Siklus 1
Pada perencanaan siklus 1 didasarkan pada
refleksi awal dan tes awal yang menjadi acuan
dalam perencanaan tindakan, peneliti dan Guru
merancang dan menyusun pembelajaran. Pada
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tahap awal pembelajaran dengan materi tentang
mendeskripsikan dalam memahami nilai-nilai
persatuan dan kesatuan bangsa dalam kesatuan
pemerintahan, wilayah, sosial, dan budaya
dilaksanakan dengan menggunakan metode
CTL yang dilakukan pada siswa kelas VI SDN
Pucangsewu Pacitan dan selanjutnya menggunakan
metode CTL dan tahap penyempurnaan penggunaan
metode CTL lebih diefektifkan.
2.

Pelaksanaan Tindakan Siklus 1
Pada tahap pelaksanaan siklus 1 dilaksanakan
pada minggu kedua bulan Januari 2019, dalam
pelaksanaan peneliti ini dibantu kolabolator
bersama Guru melaksanakan proses pembelajaran
pada materi memahami nilai-nilai persatuan dan
kesatuan bangsa dalam kesatuan pemerintahan,
wilayah, sosial, dan budaya. Pada kegiatan
awal Guru melaksanakan pembelajaran tanpa
menggunakan metode CTL dengan menyampaikan
tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan.
Pada kegiatan inti guru melaksanakan
pembelajaran dengan menggunakan metode CTL
dengan membagi seluruh siswa dalam 4 kelompok.
Kemudian Guru memberi lembar kerja kelompok
yang berisi tugas kelompok untuk didiskusikan
selanjutnya siswa menyimpulkan hasil diskusi dari
kerja.
Kegiatan akhir yang dilakukan adalah guru
membimbing siswa dalam menarik kesimpulan hasil
pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran
dan selanjutnya semua pekerjaan dikumpulkan dan
dilaksanakan evaluasi.
3.

Observasi Siklus 1
Dari hasil pelaksanaan tindakan pada siklus 1
pada kegiatan ini dilakukan pengamatan terhadap
subyek penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan
informasi tentang proses pembelajaran dengan
menggunakan metode CTL digunakan instrumen
yang berupa tes ulangan harian pada materi materi
dalam memahami nilai-nilai persatuan dan kesatuan
bangsa dalam kesatuan pemerintahan, wilayah,
sosial, dan budaya yang selanjutnya dianalisa data
dengan menggunakan instrumen Pengolahan data.
Refleksi Siklus 1
Refleksi pada siklus tindakan berdasarkan
hasil observasi untuk dikaji dan direnungkan
kembali. Hal ini dilakukan dengan memahami
data hasil belajar siswa yang selanjutnya dibahas
bersama peneliti dan guru kelas untuk mencocokkan
kesamaan pandangan terhadap perlakuan siklus
tindakan. Hasil tersebut dijadikan bahan revisi pada
tindakan dan siklus berikutnya.
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Siklus 2
1.

Perencanaan Siklus 2
Pada tahap ini merupakan kelanjutan dan juga
perbaikan dari pembelajaran tindakan 1. Dengan
mempelajari permasalahan dari tindakan 1, peneliti
mempersiapkan rancangan pembelajaran yang lebih
menarik agar membangkitkan semangat dan minat
belajar siswa yaitu dalam hal penerapan metode
CTL.
2.

Pelaksanaan Tindakan Siklus 2
Pelaksanaan tindakan siklus 2 pada minggu
ke-tiga bulan Februari 2019. Pada kegiatan awal
guru menyampaikan tujuan pembelajaran dengan
mengajukan beberapa pertanyaan yang menyangkut
materi memahami nilai-nilai persatuan dan kesatuan
bangsa dalam kesatuan pemerintahan, wilayah,
sosial, dan budaya.
Kegiatan inti pada siklus ini adalah Guru
menyiapkan materi bahan pelajaran, kemudian
Guru melakukan pembelajaran dengan memasang
berbagai gambar yang digunakan sebagai media
dalam menyelesaikan lembar kerja. Pada kegiatan
akhir siswa mengerjakan tes secara individu dan
setelah selesai semua lembar tes dikumpulkan.
3.

Observasi Siklus 2
Dari hasil pelaksanaan tindakan pada siklus 1
pada kegiatan ini dilakukan pengamatan terhadap
subyek penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan
informasi tentang proses pembelajaran dengan
menggunakan metode CTL digunakan instrumen
yang berupa tes ulangan harian yang selanjutnya
dianalisa data dengan menggunakan instrumen
Pengolahan data.
4.

Refleksi Siklus 2
Refleksi pada siklus tindakan berdasarkan
hasil observasi untuk dikaji dan direnungkan
kembali. Hal ini dilakukan dengan memahami
data hasil belajar siswa yang selanjutnya dibahas
bersama peneliti dan guru kelas untuk mencocokkan
kesamaan pandangan terhadap perlakuan siklus
tindakan. Hasil tersebut dijadikan bahan penarikan
sebuah kesimpulan.

4.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Siklus 1
Perencanaan
Kegiatan perencanaan tindakan siklus 1,
sebagai tahap awal dilakukan tes awal dilaksanakan
minggu kedua bulan Januari 2019. Peneliti memberi
tes awal dalam kegiatan penelitian tindakan
kelas (PTK) penelitian yang dilakukan pada 20
siswa kelas VI SDN Pucangsewu Pacitan, hal ini
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bertujuan untuk menjaring kemampuan siswa dalam
mengerjakan soal-soal tes yang berkaitan dengan
materi memahami nilai-nilai persatuan dan kesatuan
bangsa dalam kesatuan pemerintahan, wilayah,
sosial, dan budaya dengan penerapan metode CTL.
Pelaksanaan
Tindakan 1 dilaksanakan pada minggu kedua
bulan Januari 2019 dan mengacu pada rencana yang
telah di laksanakan terutama dalam penyusunan
instrumen penelitian dengan penerapan metode
CTL, pelaksanaan tindakan 1 pada ruang kelas
VI SDN Pucangsewu Pacitan. Pembelajaran yang
dilaksanakan pada tindakan 1 disesuaikan dengan
tingkat perkembangan berpikir (kognitif) siswa,
dan materi tindakan dalam tindakan I ini adalah
mengulang kembali pemahaman pada 20 siswa
subyek penelitian yang telah memiliki skor total
minimal sebesar 75 sebanyak 9 siswa atau 45%,
mengenai pembelajaran materi memahami nilainilai persatuan dan kesatuan bangsa dalam kesatuan
pemerintahan, wilayah, sosial, dan budaya.
Observasi
Deskripsi hasil tindakan 1 dipergunakan
untuk mengamati subyek penelitian selama
proses pembelajaran PPKn dengan materi tentang
memahami nilai-nilai persatuan dan kesatuan
bangsa dalam kesatuan pemerintahan, wilayah,
sosial, dan budaya, dan hasil dari evaluasi siswa
tercantum dalam grafik berikut ini :
Tabel 1. Rekap Hasil Evaluasi/Tes Siklus 1
No
1

Jumlah
Siswa
Belum Tuntas
Siswa
Tuntas
20 siswa 8 Siswa atau 12 siswa atau
40%
60%

Refleksi
Refleksi pada tindakan I ini difokuskan pada
siswa yang mengalami kesulitan belajar, agar
benar-benar dapat memahami materi pembelajaran.
Berdasarkan tabel di atas maka pembelajaran PPKn
dengan metode CTL yang dilakukan pada siswa
kelas VI SDN Pucangsewu Pacitan tentang materi
memahami nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa
dalam kesatuan pemerintahan, wilayah, sosial,
dan budaya yang telah dilakukan pada tindakan I
dapat dinilai belum berhasil (belum tuntas). Hal ini
terbukti dengan adanya evaluasi yang dilakukan
pada 20 siswa diperoleh hasil 8 siswa atau 40%
predikat tuntas dan mempunyai skor di atas KKM
yaitu 75, sedangkan 12 siswa atau 60% predikat
siswa belum tuntas belajar yang memperoleh nilai
di bawah 75.
Siklus II
Perencanaan

Pada tahap pembelajaran II ini merupakan
kelanjutan dan juga merupakan perbaikan dari
pembelajaran tindakan I. Dengan mempelajari
permasalahan dari tindakan I, peneliti
mempersiapkan rancangan pembelajaran yang lebih
menarik agar membangkitkan minat dan semangat
belajar siswa, misalnya hal pembagian kelompok
guru membuat kartu bernomor. Memperjelas soal
pada lembar kerja dengan mengemas dalam cerita,
agar siswa lebih mudah memahami dan dapat
menyelesaikan. Memanfaatkan materi memahami
nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa dalam
kesatuan pemerintahan, wilayah, sosial, dan budaya
secara maksimal dalam membantu mempermudah
menjelaskan materi. Setelah persiapkan dianggap
matang kemudian peneliti menetapkan pelaksanaan
tindakan II.
Pelaksanaan
Tindakan II dilaksanakan pada minggu ke-tiga
bulan Februari 2019 mengacu pada perencanaan
pada awal pembelajaran dan hasil refleksi pada siklus
berikutnya, maka pelaksanaan Tindakan II lebih
berfokus pada metode CTL yang dilakukan dalam
pembelajaran PPKn dengan materi memahami nilainilai persatuan dan kesatuan bangsa dalam kesatuan
pemerintahan, wilayah, sosial, dan budaya, siswa
diberikan muatan-muatan preventif sebagai upaya
perbaikan dalam pembelajaran
Observasi
Berdasarkan hasil pelaksanaan yang dilakukan
pada kegiatan siklus II yang telah dilakukan dengan
pengembangan pembelajaran yang lebih efektif
berfokus pada metode CTL yang dilakukan dalam
pembelajaran PPKn maka diperoleh hasil sebagai
berikut:
Tabel 2. Rekap Hasil Evaluasi/Tes Siklus II
No
1

Jumlah
Siswa
20 siswa

Siswa
Tuntas
17 Siswa
atau 85 %

Belum Tuntas
3 siswa atau
15 %

Hal ini terbukti dengan 20 siswa yang tuntas
belajar 17 siswa (85%) mempunyai skor minimal
75, sedangkan 3 siswa belum tuntas belajar (15%).
Dari hasil yang diperoleh pada tabel 4.3 di atas maka
dapat dikatakan bahwa metode CTL yang dikemas
secara menarik dengan berbagai konsep secara
maksimal, dapat memotivasi semangat belajar
serta meningkatkan pemahaman siswa bidang studi
PPKn.
Refleksi
Pembelajaran pada tindakan II difokuskan
pada ke 20 siswa sebagai subyek penelitian, agar
mereka dapat mengembangkan tentang memahami
nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa dalam
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kesatuan pemerintahan, wilayah, sosial, dan budaya
dalam system Pemerintahan Republik Indonesia
yang disampaikan menggunakan metode CTL siswa
dapat lebih semangat dan aktif belajar, sehingga
mereka dapat lebih mudah memahami materi yang
disampaikan, dan menghasilkan prestasi yang baik
sesuai dengan apa yang diharapkan.
Pembahasan
Dari uraian data hasil penelitian menunjukkan
bahwa prestasi belajar yang dilaksanakan pada
siswa kelas VI SDN Pucangsewu Pacitan dengan
hasil siklus 1 dengan nilai rata-rata 68,65 sedangkan
nilai yang dicapai oleh siswa >75 sebanyak 8 siswa
yang tuntas atau 40%, sedangkan 12 siswa belum
tuntas atau 60% dari hasil tes awal tersebut, masih
banyak kelemahan-kelemahan yaitu siswa yang
diberi pembelajaran dengan menggunakan metode
CTL. kegiatan siklus 2, dari 20 siswa kelas VI SDN
Pucangsewu Pacitan, hasil post tes dengan nilai
rata-rata 77,80 sedangkan nilai yang dicapai oleh
siswa >75 sebanyak 17 siswa yang tuntas atau 85%,
sedangkan 3 siswa belum tuntas atau 15 %.
Dengan demikian Hasil untuk peningkatan
tes evaluasi dengan rata-rata pada siklus 1 adalah
68,65 sedangkan pada siklus II adalah 77,80 Hal
ini menunjukkan bahwa pembelajaran dengan
menggunakan metode CTL sudah dinilai berhasil
dan tuntas.
PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan di atas maka
dapat disimpulkan bahwa: Terdapat peningkatan
prestasi belajar PPKn materi memahami nilai-nilai
persatuan dan kesatuan bangsa dalam kesatuan
pemerintahan, wilayah, sosial, dan budaya melalui
metode CTL pada siswa kelas VI SDN Pucangsewu
Pacitan. Hasil evaluasi pada siklus I dengan nilai
rata-rata 68,88 sedangkan nilai yang dicapai oleh
siswa >75 sebanyak 8 siswa yang tuntas atau 40%,
sedangkan 12 siswa belum tuntas atau 60 %. Hasil
kegiatan siklus 2, dari 20 siswa kelas VI SDN
Pucangsewu Pacitan, hasil post tes dengan nilai
rata-rata 77,80 sedangkan nilai yang dicapai oleh
siswa >75 sebanyak 17 siswa yang tuntas atau 85%,
sedangkan 3 siswa belum tuntas atau 15 %. Hasil
untuk peningkatan tes evaluasi dengan rata-rata
pada siklus 1 adalah 68,65 sedangkan pada siklus
II adalah 77,80 sehingga terdapat peningkatan 9,15.
Dengan demikian kegiatan pada siklus II
terdapat peningkatan yang cukup signifikan. Sejalan
kondisi yang demikian maka pembelajaran PPKn
melalui metode CTL materi dalam memahami nilainilai persatuan dan kesatuan bangsa dalam kesatuan
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pemerintahan, wilayah, sosial, dan budaya maka
prestasi belajarpun akan lebih baik dan meningkat.
Saran
Berdasarkan hasil penelitian ini maka
beberapa saran yang dapat ditujukan adalah sebagai
berikut:
1.
Bagi Guru
Agar lebih memperhatikan ketepatan
penggunaan metode CTL pada pembelajaran
PPKn yang dilaksanakan berdasarkan pokok
bahasan yang dipelajari tentang pemahaman
materi dalam memahami nilai-nilai persatuan
dan kesatuan bangsa dalam kesatuan
pemerintahan, wilayah, sosial, dan budaya
dan selalu menciptakan kondisi belajar yang
menarik dan menyenangkan.
2.
Bagi Kepala Sekolah
Agar memberikan kesempatan kepada
guru untuk mengikuti pelatihan dalam
rangka meningkatkan profesionalisme,
menyediakan fasilitas perpustakaan sebagai
sumber belajar siswa dan melengkapi sarana
pembelajaran terutama media atau alat peraga
yang digunakan sebagai media dan metode
pembelajaran.
3.
Bagi Siswa
Siswa menjadi lebih memiliki
rasa tanggung jawab, dan akan selalu
mengembangkan tugas-tugas yang diberikan
oleh guru dengan baik.
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UPAYA PENINGKATAN PRESTASI PEMBELAJARAN IPS MELALUI METODE
KERJA KELOMPOK PADA SISWA KELAS V SDN 1 KALAK KECAMATAN
DONOROJO PACITAN
Suwarsum
SDN 1 Kalak, Donorojo Pacitan
Abstrak
Kegiatan penelitian untuk mengetahui Peningkatan Prestasi Pembelajaran IPS Melalui Metode Kerja
Kelompok Pada Siswa Kelas V SDN 1 Kalak Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan. Metode kerja
kelompok merupakan metode yang kurang diperhatikan para guru, mungkin disebabkan karena dalam
proses pelaksanaannya memerlukan teknik-teknik khusus dan membutuhkan waktu yang panjang. Di
antara teknik pelaksananya adalah membagi kelas berkelompok, sebab tidak mungkin kerja kelompok
dilaksanakan dengan peserta sebanyak siswa dalam satu kelas (misalnya dengan jumlah 20-30 siswa),
dan masing-masing kelompok harus ada ketua, sekretaris dan anggota, serta perlu penyampaian aturan
mainnya, semua itu memerlukan waktu dan pengaturan yang tepat.
Penelitian ini dilakukan di SDN 1 Kalak Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan, pada siswa di kelas
V dengan jumlah siswa sebanyak 16 siswa pada mata pelajaran IPS pada tahun ajaran 2017/2018.
Waktu yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bulan Juli sampai dengan September 2017 semester
ganjil tahun pelajaran 2017/2018. Instrumen penelitian adalah: a) Observasi, b) wawancara, c) Tes.
Hasil analisis Siklus I hasil pembelajaran yang diketahui dari 16 siswa yang belum berhasil tuntas
mendapat nilai >70 adalah 7 siswa atau 43,75% sedangkan yang mendapat nilai <70 adalah 9 siswa atau
56,25%. Sedangkan siklus II dari 16 siswa yang dijadikan subyek mendapat nilai >70 adalah 13 siswa
atau 81,25 %, sedangkan 3 siswa atau 18,75% yang belum memperoleh nilai di atas 70, secara klasikal
pembelajaran sudah mencapai lebih dari 80%. Dengan demikian selisih peningkatan prestasi belajar
yang dicapai oleh siswa dalam kisaran 37,50 %
Kata Kunci: Kerja kelompok, prestasi, belajar , pembelajaran IPS

PENDAHULUAN
Pendidikan IPS memiliki peranan besar dalam
pembangunan bangsa oleh para generasi penerus.
Kualitas pendidikan IPS yang baik tentu akan
mencetak individu-individu yang dapat memajukan
bangsanya. Untuk mencapai hal tersebut, maka
dibutuhkan peran guru dan siswa secara maksimal
guna meningkatkan mutu pendidikan. Guru berperan
penting selama proses pendidikan. Guru harus bisa
membangun interaksi yang mendalam dengan
siswa agar tercipta suasana belajar yang kondusif.
Begitupun peran penting siswa dalam proses
pembelajaran. Siswa dituntut aktif dalam interaksi
proses pembelajaran. Jika terjadi keseimbangan
peran guru dan siswa, maka bukan tidak mungkin
suatu pendidikan yang berkualitas akan terbentuk.
Guru merupakan pemegang peran penting
dalam mengimplementasikan kurikulum, baik
dalam rancangan maupun dalam tindakan.
Dimanfaatkannya lingkungan fisik maupun nonfisik
dalam pembelajaran IPS diharapkan siswa dapat
berinteraksi secara langsung dengan benda-benda
konkret yang ada di sekitar lingkungan siswa.
Sebagai guru yang konsisten terhadap profesinya.
Hendaknya memahami apa yang seharusnya

dilakukan untuk menciptakan kondisi pembelajaran
yang kondusif, yaitu kondisi pembelajaran yang
dapat mengantarkan peserta didik mencapai tujuan
pembelajaran yang telah direncanakan.
Hal ini menuntut guru untuk berusaha
mengubah suasana pembelajaran yang telah
direncanakan pada siswa kelas V SDN 1 Kalak
Kec. Donorojo Kabupaten Pacitan, terutama
dalam Standar Kompetensi menghargai berbagai
peninggalan dan tokoh sejarah yang berskala
nasional pada masa Hindhu–Budha dan Islam,
keragaman kenampakan alam dan suku bangsa, serta
kegiatan ekonomi di Indonesia. Mengingat meteri
yang cukup luas dan banyak sekali hal-hal yang
harus diketahui oleh siswa dalam pembelajaran IPS
tersebut, sebagai akibat banyaknya permasalahan
yang muncul dalam pembelajaran yang dilaksanakan
pada siswa kelas V SDN 1 Kalak Kec. Donorojo
Kabupaten Pacitan.
Hal ini menuntut guru untuk berusaha
mengubah suasana pembelajaran yang monoton,
yang lebih banyak mendatangkan kegiatan belajar
mengajar yang kurang harmonis, kurang menarik
sehingga dirasa membosankan, menjadi suasana
pembelajaran yang lebih baik dan kondusif.
111
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Kegiatan belajar yang dilakukan demikian sangat
berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Salah
satu upaya dalam menciptakan pembelajaran yang
kondusif adalah dengan mencoba menentukan
metode yang relevan untuk bidang studi Ilmu
Pengetahuan Sosial (IPS) pada SDN 1 Kalak
Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan.
Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)
masih saja cenderung pada metode pembelajaran
klasik, yaitu metode ceramah yang kegiatan
pembelajaran hanya di dominasi oleh guru. Siswa
sekedar menjadi pendengar yang pasif. Kegiatan
pembelajaran IPS terutama dalam Standar
Kompetensi menghargai berbagai peninggalan dan
tokoh sejarah yang berskala nasional pada masa
Hindhu-Budha dan Islam, keragaman kenampakan
alam dan suku bangsa, serta kegiatan ekonomi di
Indonesia seperti itu mengakibatkan kemampuan
masing-masing individu terabaikan, sehingga
minat belajar mereka berkurang dan prestasi belajar
rendah, hal ini ditandai dengan setiap evaluasi yang
dilakukan dari 16 siswa baru mencapai 43,75%
siswa yang tuntas dalam pembelajaran IPS.
Konsep Ilmu Pengetahuan Sosial
Pembelajaran Ilmu pengetahuan Sosial
menganut sistem pembelajaran dengan
menggunakan pendekatan proses. Sesuai dengan
pendapat Dimyati (1989:63) bahwa pendidikan
keilmuan dalam arti mendidik sikap ilmiah
dan sekaligus mengajarkan ilmu pengetahuan.
Pendidikan sikap keilmuan tersebut meliputi
pendidikan pendidikan nilai: (1) nilai dasar
keilmuan, seperti objektivitas, keingintahuan
ilmiah, kreativitas, dan kejujuran. (2) nilai yang
mendukung keberhasilan penelitian, seperti
ketekunan, kebebasan, keluwesan, pemahaman
(tilikan) subyektif, (3) nilai sistem keilmuan,
seperti netralitas pertimbangan keilmuan, dedikasi
keilmuan, komunalitas keilmuan, kepekaan tugas
keilmuan, dan (4) kebebasan ekspresi keilmuan,
seperti kebebasan berpikir, meneliti, berbeda
pandangan, originalitas, bereksperimentansi.
Pendidikan IPS terdiri dari dua kata yaitu
pendidikan dan IPS. Pendidikan mengandung
pengertian suatu perbuatan yang disengaja untuk
menjadikan manusia memiliki kualitas yang lebih
baik. Dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti
menjadi mengerti dan sebagainya. Selanjutnya
untuk memahami pengertian pendidikan, silakan
diperhatikan definisi pendidikan yang dirumuskan
dalam pasal 1 undang-undang nomor 20 tahun 2003
tentang sistem pendidikan nasional
Pengertian pembelajaran IPS merujuk
pada kajian yang memusatkan perhatiannya pada
aktivitas kehidupan manusia. Berbagai dimensi

manusia dalam kehidupan sosialnya merupakan
fokus kajian dari IPS. Aktivitas manusia dilihat dari
dimensi waktu yang meliputi masa lalu, sekarang
dan masa depan. Aktivitas manusia yang berkaitan
dalam hubungan dan interaksinya dengan aspek
keruangan atau geografis.
Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan
pengetahuan mengenai segala sesuatu yang
berhubungan dengan masyarakat. Di Indonesia
pelajaran ilmu pengetahuan sosial disesuaikan
dengan berbagai perspektif sosial yang berkembang
di masyarakat. Kajian tentang masyarakat dalam
IPS dapat dilakukan dalam lingkungan yang
terbatas, yaitu lingkungan sekitar sekolah atau
siswa dan siswi atau dalam lingkungan yang luas,
yaitu lingkungan negara lain, baik yang ada di masa
sekarang maupun di masa lampau.
Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di
Sekolah Dasar
Pelaksanaan pembelajaran Ilmu Pengetahuan
Sosial penggunaan metode memegang peran
penting, sebab relevansi metode sangat
mempengaruhi minat dan perolehan hasil belajar
siswa. Metode yang menarik akan membuat siswa
senang sehingga mereka dapat terlibat aktif dalam
pembelajaran, sedangkan metode yang kurang
menarik akan membuat siswa malas dan jenuh
untuk belajar. Penggunaan metode kerja kelompok
dianggap selesai, mengingat materi pembelajaran
Ilmu Pengetahuan Sosial yang sangat luas dan
merupakan ilmu yang mempelajari tentang
kehidupan bermasyarakat. Sehingga melalui metode
kerja kelompok secara tidak langsung siswa diajak
belajar bermasyarakat yang di mulai dari lingkup
kecil, yaitu dalam kelompok belajarnya.
Dengan bekerja kelompok masing-masing
individu akan belajar saling memahami dan
menghargai individu lain, sebagaimana yang
diajarkan dalam pelajaran Ilmu Pengetahuan
Sosial dengan istilah “memanusiakan manusia”
Depdikbud (1995:3). Kegiatan dalam metode ini
sangat menunjang sekali dalam membangun dan
mendidik mental dan keberanian siswa berpendapat
dan bertindak sebagai bekal mereka terjun di
masyarakat kelak.
Menurut A.K. Ellis (1991), bahwa alasan
dibalik diajarkannya IPS sebagai mata pelajaran
di sekolah karena hal-hal sebagai berikut: 1) IPS
memberikan tempat bagi siswa untuk belajar dan
mempraktikkan demokrasi.2) IPS dirancang untuk
membantu siswa menjelaskan “dunianya”.3). IPS
adalah sarana untuk pengembangan diri siswa
secara positif. 4). IPS membantu siswa memperoleh
pemahaman mendasar (fundamental understanding)
tentang sejarah, geographi, dan ilmu-ilmu sosial
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lainnya. 5).IPS meningkatkan kepekaan siswa
terhadap masalah-masalah sosial.
Menurut kami pelajaran IPS penting bagi
siswa SD karena usia SD merupakan waktu yang
tepat untuk menanamkan nilai-nilai sosial untuk
bekal mereka sebagai bagian dari unsur masyarakat.
Seluruh aspek-aspek sosial dalam masyarakat
akan dimulai ketika anak memasuki sekolah
dasar. Seperti halnya anak mulai mengenal proses
demokrasi dalam pemilihan ketua dan pengurus
kelas, mulai memberanikan diri anak-anak untuk
mengeksplorasi dunianya yang penuh dengan
interaksi dengan teman-teman yang lain.
Metode kerja kelompok adalah suatu
metode mengajar dengan membagi siswa menjadi
beberapa kelompok dan mereka bekerja sama dalam
memecahkan masalah, atau melaksanakan tugas
tertentu, dan berusaha mencapai tujuan pengajaran
yang telah ditentukan oleh guru. Pengelompokan
biasanya didasarkan kepada (a). adanya alat
pelajaran yang tidak mencukupi jumlahnya, (b).
kemampuan belajar siswa, (c). minat khusus, (d).
memperbesar partisipasi siswa, (e). pembagian
tugas atau pekerjaan dan (f). kerja sama yang efektif.
Metode kerja kelompok merupakan metode yang
kurang diperhatikan para guru, mungkin disebabkan
karena dalam proses pelaksanaannya memerlukan
teknik-teknik khusus dan membutuhkan waktu yang
panjang.
METODE
Penelitian ini dilakukan di SDN 1 Kalak
Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan, pada
siswa di kelas V mata pelajaran IPS pada tahun
ajaran 2017/2018. Waktu yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu bulan Juli sampai dengan
September 2017 semester ganjil tahun pelajaran
2017/2018.
Subyek yang dijadikan penelitian ini adalah
siswa kelas V SDN 1 Kalak Kecamatan Donorojo
Kabupaten Pacitan dengan jumlah siswa sebanyak
16 siswa yang memiliki kemampuan yang sama.
Menurut Wina Sanjaya (2011: 84-85)
Instrumen penelitian adalah alat yang dapat
digunakan untuk mengumpulkan data penelitian,
dan disebut juga dengan teknik penelitian. Karena
instrumen atau alat tersebut mencerminkan cara
pelaksanaannya:a).Observasi b). wawancara c). Tes
Teknik pengumpulan data dilaksanakan
guru ketika proses kegiatan belajar mengajar
berlangsung, namun tidak boleh mengganggu
kegiatan pembelajaran, karena guru dalam konteks
PTK berperan ganda sebagai pengajar dan peneliti.
Dengan demikian instrumen yang mungkin
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digunakan adalah pengamatan dan observasi
terstruktur Basuki (2009: 40)
Teknik analisis data dalam PTK sangat
tergantung pada data yang terkumpul. Seperti
halnya penelitian jenis lain, data dalam PTK dapat
dikumpulkan dengan menggunakan berbagai
instrumen penelitian. Dalam penelitian ini data-data
yang akan didapatkan yaitu: a). Data Hasil belajar
siswa, yang akan digunakan sebagai instrumen yaitu
soal yang diberikan pada awal pembelajaran dan
akhir setelah tindakan. b). Data hasil wawancara,
instrumen ini dilakukan pada siswa yang mengalami
kesulitan untuk mengetahui penyebab kesulitan
mereka dalam belajar.
Rancangan penelitian ini adalah penelitian
Tindakan Kelas yang meliputi komponenkomponen Perencanaan (planning), Tindakan
(acting), Observasi (observing) dan refleksi
(reflecting). Dalam penelitian ini terbagi dalam 2
siklus penelitian, masing-masing siklus dengan
alokasi waktu 2 kali pertemuan (2 x 35 menit),
setiap siklus diakhiri dengan refleksi dan replanning
untuk melanjutkan pada siklus berikutnya.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Siklus I
Perencanaan
Kegiatan tahap awal sebagai tes awal
dilaksanakan pada minggu ke tiga bulan Juli 2017
pukul 07.00- 08.10 WIB. Peneliti memberi tes awal
penelitian pada 16 siswa kelas V SDN 1 Kalak
Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan dengan
jumlah soal 10 butir, dengan skor per item 10. Hal
ini bertujuan untuk menjaring kemampuan siswa
dalam mengerjakan soal-soal tes.
Dari hasil analisis tes awal penelitian
diperoleh data tingkat keberhasilan siswa dalam
mengerjakan tentang materi Standar Kompetensi
menghargai berbagai peninggalan dan tokoh sejarah
yang berskala nasional pada masa Hindhu–Budha
dan Islam, keragaman kenampakan alam dan
suku bangsa, serta kegiatan ekonomi di Indonesia.
Selanjutnya dari hasil tes tersebut dapat dilihat
bahwa masih banyak siswa yang mengalami
kesulitan belajar di bidang studi Ilmu Pengetahuan
Sosial.
Pelaksanaan
Tindakan I dilaksanakan pada pada minggu
ke-tiga bulan Juli 2017 pada siswa kelas V SDN 1
Kalak, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan.
Pembelajaran yang dilaksanakan pada tindakan I
disesuaikan dengan tingkat perkembangan berpikir
(kognitif) siswa, dan materi tindakan dalam tindakan
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I ini adalah mengulang kembali pemahaman ke-16
siswa subyek penelitian yang telah memiliki skor
total minimal sebesar 70 mengenai pembelajaran
berbagai peninggalan dan tokoh sejarah yang
berskala nasional pada masa Hindhu-Budha dan
Islam, keragaman kenampakan alam dan suku
bangsa, serta kegiatan ekonomi di Indonesia.
Observasi
Deskripsi hasil tindakan I dipergunakan
untuk mengamati subyek penelitian selama
proses pembelajaran, dan hasil dari evaluasi siswa
tercantum dalam tabel berikut ini:
Tabel 1. Deskripsi hasil tindakan
No
1

Uraian
Kegiatan
siklus 1

% Tuntas

% Belum Tuntas

Tuntas 7
siswa atau
43,75%

Belum Tuntas 9
siswa atau 56,25%

Berdasarkan tabel 1 di atas maka pembelajaran
yang telah dilakukan pada tindakan II dapat dinilai
belum berhasil (tuntas). Karena pemahaman siswa
terhadap materi belum tuntas. Hal ini terbukti
dengan adanya 7 siswa (43,75 %) mempunyai skor
minimal 70, sedangkan 9 siswa atau 56,25% masih
mendapatkan nilai kurang dari 70. Hasil skor di
atas, setelah siswa diberi metode kerja kelompok
pada tingkatan I ternyata tingkat pemahaman siswa
terhadap materi masih belum tuntas hal ini tampak
dengan adanya peningkatan prestasi yang sangat
kecil, dan dinilai belum berhasil, karena jumlah
siswa yang mempunyai skor minimal 70 belum
mencapai 80% dari seluruh jumlah siswa.
Refleksi
Refleksi pada tindakan I ini difokuskan pada
siswa yang mengalami kesulitan belajar, agar
benar-benar dapat memahami materi pembelajaran.
Dengan bimbingan dan wawancara tentang penyebab
mereka mengalami kesulitan belajar, diharapkan
siswa dapat lebih mudah memahami materi,
sehingga dapat mencapai tujuan sesuai dengan apa
yang diharapkan. Sebelum melaksanakan tindakan
II, ada beberapa hal yang perlu diidentifikasi sebagai
suatu permasalahan yang harus dicari alternatif
pemecahan sebagai perbaikan pada tindakan II.
Siklus II
Perencanaan
Pada tahap pembelajaran II ini merupakan
kelanjutan dan juga merupakan perbaikan dari
pembelajaran tindakan I. Dengan mempelajari
permasalahan dari tindakan I, peneliti
mempersiapkan rancangan pembelajaran yang lebih
menarik agar membangkitkan minat dan semangat

belajar siswa, misalnya hal pembagian kelompok
guru membuat kartu bernomor.
Pelaksanaan
Tindakan II dilaksanakan pada Minggu ke-dua
bulan Agustus 2017 pukul 07.00 – 08.00 WIB. (2x
35 menit) di ruang kelas V SDN1 Kalak, Kecamatan
Donorojo, Kabupaten Pacitan. Dengan memperjelas
soal pada lembar kerja dengan mengemas dalam
cerita, agar siswa lebih mudah memahami dan
dapat menyelesaikan. Memanfaatkan media
gambar berbagai peninggalan dan tokoh sejarah
yang berskala nasional pada masa Hindu-Budha
dan Islam, keragaman kenampakan alam dan
suku bangsa, serta kegiatan ekonomi di Indonesia
secara maksimal dalam membantu mempermudah
menjelaskan materi.
Observasi
Deskripsi hasil tindakan II dipergunakan
untuk mengamati subyek penelitian selama proses
pembelajaran. Hasil dari tes sebagai evaluasi
tindakan II tercantum dalam tabel berikut:
No
1

Uraian
Kegiatan
Siklus II

% Tuntas
Tuntas 13 siswa
atau 81,25%

% Belum
Tuntas
Belum Tuntas 3
atau 18,75%

Berdasarkan tabel 2 di atas maka pembelajaran
yang telah dilakukan pada tindakan I dapat dinilai
sudah berhasil (tuntas). Karena pemahaman siswa
terhadap materi sudah tuntas. Hal ini terbukti
dengan adanya 13 siswa (81,25%) mempunyai skor
minimal 70, sedangkan 3 siswa atau 18,75% belum
tuntas.
Dari hasil yang diperoleh pada tabel 2 di
atas maka dapat dikatakan bahwa metode kerja
kelompok yang dikemas secara menarik dengan
penggunaan media peta secara maksimal, dapat
memotivasi semangat belajar serta meningkatkan
pemahaman siswa bidang studi Ilmu Pengetahuan
Sosial (IPS), pada standar kompetensi menghargai
berbagai peninggalan dan tokoh sejarah yang
berskala nasional pada masa Hindu-Budha dan
Islam, keragaman kenampakan alam dan suku
bangsa, serta kegiatan ekonomi di Indonesia.
Refleksi
Pembelajaran pada tindakan II difokuskan
pada ke 16 siswa subyek penelitian, agar mereka
dapat memahami materi tentang menghargai
berbagai peninggalan dan tokoh sejarah yang
berskala nasional pada masa Hindu-Budha dan
Islam. Dengan menggunakan metode kerja
kelompok siswa dapat lebih semangat dan aktif
belajar, sehingga mereka dapat lebih mudah
memahami materi, dan menghasilkan prestasi yang
baik sesuai dengan apa yang diharapkan peneliti.

Suwarsum, Upaya Peningkatan Prestasi Pembelajaran IPS ...

115

Pembahasan
Siklus I
Dari uraian data hasil penelitian menunjukkan
bahwa prestasi belajar siswa kelas V SDN 1 Kalak
Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan dapat
diketahui, sebelum siswa diberi pembelajaran
dengan menggunakan metode kerja kelompok. Hasil
pembelajaran yang diketahui dari 16 siswa yang
belum berhasil tuntas mendapat nilai >70 adalah 7
siswa atau 43,75% sedangkan yang mendapat nilai
<70 adalah 9 siswa atau 56,25% karena jumlah siswa
yang mendapatkan skor minimal 70 belum mencapai
80% dari seluruh jumlah siswa. Ketidakberhasilan itu
pasti disebabkan oleh beberapa permasalahan yang
perlu dicari alternatif pemecahannya. Berdasarkan
pengamatan observer terhadap guru yang dilakukan
oleh teman sejawat, pengamatan terhadap siswa
dalam kegiatan pembelajaran dan wawancara
terhadap siswa yang mengalami kesulitan belajar,
maka dapat diidentifikasikan permasalahan tersebut
sebagai berikut: 1) Pemahaman siswa terhadap
materi kurang tuntas, 2) Siswa mengalami kesulitan
dalam mengerjakan soal dalam lembar kerja, 3)
Pemanfaatan media peta kurang maksimal.

Berdasarkan data di atas dapat diketahui, bahwa
pembelajaran dengan menggunakan metode kerja
kelompok membangkitkan motivasi belajar pada
siswa kelas V SDN 1 Kalak Kecamatan Donorojo
Kabupaten Pacitan. Dalam kegiatan pembelajaran
siklus II siswa terlibat aktif dan bersemangat
dalam bekerja kelompok untuk menyelesaikan
lembar kerja. Sehingga prestasi belajar mereka
dapat meningkat dan mencapai ketuntasan Standar
Kompetensi menghargai berbagai peninggalan dan
tokoh sejarah yang berskala nasional pada masa
Hindu-Budha dan Islam, keragaman kenampakan
alam dan suku bangsa, serta kegiatan ekonomi di
Indonesia.
PENUTUP

Siswa melalui metode kerja kelompok, maka
melihat perolehan hasil nilai yang dicapai itu perlu
adanya perbaikan yang dilaksanakan tindakan
II, yaitu siklus II yang merupakan perbaikan
sekaligus penyempurnaan dari siklus I berdasarkan
permasalahan yang dihadapi untuk mencapai
prestasi belajar yang lebih baik dan berhasil tuntas.
Siklus II
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan
pada siklus/tindakan II diperoleh hasil pembelajaran
yang dilakukan pada siswa kelas V SDN 1 Kalak
Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan yang
sudah berhasil dari 16 siswa yang dijadikan
subyek mendapat nilai >70 adalah 13 siswa
atau 81,25%, sedangkan 3 siswa atau 18,75%
yang belum memperoleh nilai di atas 70, secara
klasikal pembelajaran sudah mencapai lebih dari
80%. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran
dengan menggunakan metode kerja kelompok
yang dilakukan pada siswa kelas V SDN 1 Kalak
Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan sudah
dinilai berhasil dan tuntas.

Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan di atas maka
dapat disimpulkan bahwa metode kerja kelompok
dapat meningkatkan prestasi belajar siswa pada
siswa kelas V SDN 1 Kalak Kecamatan Donorojo
Kabupaten Pacitan bidang studi Ilmu Pengetahuan
Sosial (IPS) Standar Kompetensi menghargai
berbagai peninggalan dan tokoh sejarah yang
berskala nasional pada masa Hindu-Budha dan
Islam, keragaman kenampakan alam dan suku
bangsa, serta kegiatan ekonomi di Indonesia.
Adapun hasil dari masing-masing siklus dapat
diketahui:
Siklus I hasil pembelajaran yang diketahui
dari 16 siswa yang belum berhasil tuntas mendapat
nilai >70 adalah 7 siswa atau 43,75% sedangkan
yang mendapat nilai <70 adalah 9 siswa atau
56,25%. Sedangkan siklus II dari 16 siswa yang
dijadikan subyek mendapat nilai >70 adalah 13
siswa atau 81,25%, sedangkan 3 siswa atau 18,75%
yang belum memperoleh nilai di atas 70, secara
klasikal pembelajaran sudah mencapai lebih dari
80%. Dengan demikian selisih peningkatan prestasi
belajar yang dicapai oleh siswa pada siswa kelas
V SDN 1 Kalak Kecamatan Donorojo Kabupaten
Pacitan dalam kisaran 37,50%.
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Saran
Berdasarkan hasil penelitian ini maka
beberapa saran yang dapat ditujukan adalah sebagai
berikut:
1.
Bagi Guru agar lebih memperhatikan ketepatan
penggunaan metode pada pembelajaran yang
dilaksanakan berdasarkan pokok bahasan yang
dipelajari, lebih memperhatikan kemampuan
masing-masing individu dalam pemahaman
materi dan selalu menciptakan kondisi belajar
yang menarik dan menyenangkan.
2.
Bagi Kepala Sekolah agar memberikan
kesempatan kepada guru untuk mengikuti
pelatihan dalam rangka meningkatkan
profesionalisme, menyediakan fasilitas
perpustakaan sebagai sumber belajar siswa
dan melengkapi sarana pembelajaran
terutama media atau alat peraga bidang studi
Ilmu Pengetahuan Sosial.
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PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN SEARC, SOLVE, CREATE, AND SHARE
(SSCS) SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PRESTASI BELAJAR MATERI POKOK
TRANSFORMASI GEOMETRI PADA PESERTA DIDIK KELAS XII TKRO 5 SMKN 1
KADEMANGAN
Zunis Nurana
SMK Negeri 1 Kademangan
zunisnurana9@gmail.com
Abstrak
Upaya peningkatan mutu proses dan hasil pembelajaran matematika saat ini terus digalakkan dalam
rangka mencapai tujuan pendidikan khususnya matematika. Namun materi matematika sampai sekarang
masih dirasakan sulit oleh sebagian besar peserta didik mulai dari peserta didik tingkat sekolah dasar
sampai peserta didik tingkat menengah.
Dalam penelitian ini masalah pembelajaran yang akan dipecahkan khusus pada mata pelajaran
matematika menggunakan kurikulum 2013 pada kompetensi dasar yang belum mencapai hasil yang
maksimal dan belum mencapai ketuntasan secara klasikal yaitu menganalisis sifat-sifat transformasi
geometri (translasi, refleksi garis, dilatasi dan rotasi) dengan pendekatan koordinat dan menerapkannya
dalam menyelesaikan masalah. Untuk memecahkan masalah tersebut peneliti menggunakan model
SSCS dalam pembelajaran.
Tujuan penelitian ini adalah: (1) mendeskripsikan penerapan pembelajaran Model Searc, Solve, Create,
and Share (SSCS) pada pokok bahasan masalah kontekstual berkaitan dengan transformasi sebagai
upaya meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas XII TKRO 5, (2) mendeskripsikan peningkatan
aktivitas peserta didik kelas XII TKRO 5 SMKN I Kademangan semester 1 tahun pelajaran 2021-2022
selama pembelajaran matematika dengan Model Searc, Solve, Create, and Share (SSCS) pada pokok
bahasan masalah kontekstual berkaitan dengan transformasi, dan (3) mendeskripsikan peningkatan hasil
belajar peserta didik kelas XII TKRO 5 SMKN I Kademangan semester 1 tahun pelajaran 2021-2022
setelah pembelajaran matematika dengan Model Searc, Solve, Create, and Share (SSCS) pada pokok
bahasan masalah kontekstual berkaitan dengan trasformasi.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian tindakan kelas yang dilakukan
dalam dua siklus. Data yang diambil dalam penelitian ini berupa hasil observasi dan hasil pembelajaran.
Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara, tes, angket, dan dokumentasi.
Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas XII TKRO5 yang berjumlah 29 orang. Lokasi penelitian
di SMKN I Kademangan. Lokasi penelitian ini merupakan tempat peneliti mengajar. Penelitian ini
dilakukan selama dua siklus dengan rincian tiap siklus dilakukan 2 kali pertemuan, tiap pertemuan
dilakukan 4JP (4x45) menit.
Setelah dilakukan tindakan penelitian terjadi peningkatan pada proses dan hasil pembelajaran. Peserta
didik lebih aktif melakukan kegiatan pembelajaran dari pada sebelum tindakan. Aspek afektif siklus
I pertemuan 1 rata-rata 2.67, pertemuan 2 rata-rata 2.75. Siklus II pertemuan 1 rata-rata 3.02 dan
pertemuan 2 rata-rata 3.37. Aspek psikomotorik siklus I pertemuan 1 rata-rata 2.62 pertemuan 2 ratarata 2.75. Siklus II pertemuan 1 rata-rata 3.11 dan pertemuan 2 rata-rata 3.19. Demikian juga hasil
pembelajaran. Sebelum tindakan jumlah peserta didik yang tuntas belajar sebanyak 21 (72.41%), pada
siklus I pertemuan 1 jumlah peserta didik yang tuntas belajar sebanyak 21 (72.41%), sedangkan siklus
I pertemuan 2 jumlah peserta didik yang tuntas belajar sebanyak 22 (75.86%). Setelah pelaksanaan
pembelajaran siklus II pertemuan 1 peserta didik yang tuntas belajar sebanyak 25 (86.20%), sedangkan
pada siklus II pertemuan 2 peserta didik yang tuntas belajar sebanyak 27 (93.10%).
Kata Kunci: pembelajaran, SSCS, transformasi, kontekstual

PENDAHULUAN
Berdasarkan filsafat konstruktivis, saat ini
banyak muncul berbagai pedekatan pembelajaran
yang diikuti dengan berbagai model belajar
seperti: pemecahan masalah (problem solving),
problem possing, Open-Ended approach, realistic

mathematics approach, cooperative learning, SSCS
(Searc, Solve, Create, and Share), dan sebagainya.
Dengan munculnya berbagai model mengajar
menyebabkan guru mempunyai keleluasaan dalam
memilih model pembelajaran yang dapat menunjang
pencapaian tujuan pembelajaran. Munculnya
berbagai pendekatan pembelajaran tersebut
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menggerakkan upaya penulis untuk mengatasi
kendala pembelajaran matematika di tempat peneliti
mengajar. Berdasarkan pengamatan peneliti proses
pembelajaran matematika kelas XII SMKN I
Kademangan masih banyak menemui kendala, salah
satunya pemilihan model pembelajaran yang efektif
dalam menunjang keberhasilan pencapaian tujuan
pembelajaran. Peneliti menemukan ada beberapa
kompetensi dasar yang belum mencapai ketuntasan
klasikal, salah satunya trasformasi geometri.
Kompetensi dasar tersebut yang akan peneliti
upayakan mencapai ketuntasan secara individual
dan secara klasikal.
Berdasarkan berbagai pertimbangan dengan
teman guru pengajar kelas XII/kolabolator maka
model pembelajaran yang dipilih dalam penelitian
ini adalah model pembelajaran SSCS (Searc, Solve,
Create, and Share). Model pembelajaran Search,
Solve, Create, and Share (SSCS) adalah model yang
mengajarkan suatu proses pemecahan masalah dan
mengembangkan keterampilan pemecahan masalah”
(Niki Hatari, 2016, h.1255). Model pembelajaran ini
menitikberatkan pada pengembangan peserta didik
untuk memecahkan masalah dan mencari solusinya.
Menurut Risnawati (2008) tahap model
pembelajaran SSCS dapat dijabarkan sebagai
berikut: (a) pada tahap search siswa dilatih untuk
menemukan pengetahuan sendiri melalui pencarian
informasi dari berbagai referensi yang dimiliki, (b)
tahap solve melatih siswa untuk mengembangkan
keterampilannya dalam berpikir, (c) tahap create
melatih siswa untuk menciptakan suatu ide atau
gagasan dalam menjawab penyelesaian suatu
masalah, dan (d) tahap share melatih siswa untuk
mengomunikasikan hasil diskusi yang berupa solusi
dan kesimpulan dari permasalahan dengan percaya
diri. Praktiknya, tahapan ini dilakukan siswa dengan
presentasi, tanya jawab, dan saling menanggapi
(Santi Agustin, 2018, h.44). Tahap model SSCS
sendiri hanya terdapat empat tahap namun dari
pelaksanaan keempat tahap tersebut guru dapat
mengembangkan kegiatan-kegiatan yang dapat
mendukung jalannya pembelajaran di kelas.
Model pembelajaran Search, Solve, Create,
and Share (SSCS) ini memiliki keunggulan yaitu
dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik
untuk mengembangkan kemampuan pemecahan
masalah. Tahapan pembelajaran dari model SSCS
ini meliputi empat fase yaitu search, solve, create,
dan share. Model SSCS memberikan kesempatan
kepada peserta didik untuk mengeksplorasi ide
secara mandiri, mengharuskan peserta didik
mampu menuliskan solusi dengan langkah-langkah
penyelesaian yang sistematis, serta mengharuskan
peserta didik untuk aktif berdiskusi selama proses
pembelajaran. Model pembelajaran tersebut

melibatkan peserta didik selama pembelajaran
mendekati maksimal. Peserta didik dapat
mengeksplor potensi diri secara maksimal dan
dapat membimbing teman dalam satu kelompok
yang kurang mampu memahami materi dan
menyelesaikan masalah yang terdapat dalam lembar
kerja peserta didik.
Rumusan masalah dalam penelitian
ini meliputi: (1) Bagaimanakah penerapan
pembelajaran dengan Model Searc, Solve, Create,
and Share (SSCS) pada pokok bahasan masalah
kontekstual berkaitan dengan transformasi
geometri sebagai upaya meningkatkan hasil belajar
peserta didik kelas XII TKRO 5 SMK Negeri I
Kademangan semester 1 tahun pelajaran 2021-2022,
(2) Bagaimana peningkatan aktivitas peserta didik
kelas XII TKRO 5 SMKN I Kademangan semester
1 tahun pelajaran 2021-2022 selama pembelajaran
matematika dengan Model Searc, Solve, Create,
and Share (SSCS) pada pokok bahasan masalah
kontekstual berkaitan dengan transformasi
geometri, dan (3) Bagaimana peningkatan hasil
belajar peserta didik kelas XII TKRO 5 SMKN I
Kademangan semester 1 tahun pelajaran 2021-2022
setelah pembelajaran matematika dengan Model
Searc, Solve, Create, and Share (SSCS) pada pokok
bahasan masalah kontekstual berkaitan dengan
transformasi geometri?
METODE
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian
tindakan kelas (classroom action research)
atau disingkat PTK. Sukardi (2013:212)
menyatakan bahwa penelitian tindakan kelas
memberikan perlakuan yang berupa tindakan
model pembelajaran Search, Solve, Create, and
Share (SSCS) yang terencana untuk memecahkan
permasalahan dan sekaligus meningkatkan kualitas
yang dapat dirasakan implikasinya oleh subjek yang
diteliti. Adapun ciri-ciri penelitian tindakan kelas
menurut Sukardi (2013) terdiri dari empat tahap
yaitu: perencanaan (planning), tindakan (action),
pengamatan (observation) dan refleksi (reflection).
Penelitian tindakan kelas merupakan penelitian
tindakan (action research) yang dilakukan oleh
guru, yang bertindak sebagai peneliti (dilakukan
oleh guru itu sendiri yang juga bertindak sebagai
peneliti) di kelas atau di sekolah tempat guru
mengajar. Penelitian dilakukan dengan cara
memperbaiki mutu praktik pembelajaran.
Penelitian ini dilaksanakan di SMK Negeri
I Kademangan yang beralamat di Jalan Sadewa
Nomor 1, Desa Kademangan, Kec. Kademangan,
Kab. Blitar. Waktu penelitian pada semester ganjil
tahun pelajaran 2021-2022 dengan pengambilan
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data pada Bulan September sampai dengan Bulan
November 2021.
Data yang diambil dalam penelitian ini adalah
keterampilan proses dan hasil belajar matematika
peserta didik kelas XII TKRO 5 yang berupa hasil
tes prestasi belajar dan hasil penilaian keterampilan
proses.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebelum melakukan penelitian, peneliti
melakukan observasi kondisi awal proses dan hasil
pembelajaran yang telah dilakukan. Temuan data
observasi awal dapat dilihat dalam grafik berikut.

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan
bahwa kelas XII TKRO 5 peserta didik yang
mencapai ketuntasan belajar (75) sebanyak 21
(72.41%) peserta didik dan yang belum tuntas
belajar sebanyak 8 (27.58%) peserta didik.
Pelaksanaan
Pembelajaran dalam penelitian ini dilakukan
dalam tiga tahap, yaitu tahap pendahuluan, tahap
inti, dan tahap penutup. Setiap tahap dilakukan
tindakan sesuai dengan rencana pembelajaran yang
telah disusun. Apabila setelah tindakan siklus I
belum berhasil maka akan dilakukan perbaikan pada
tindakan siklus II.
Pada tahap pendahuluan, diawali dengan
salam pembuka, berdoa bersama, menyiapkan
kondisi peserta didik dan kelas, mengecek kehadiran
peserta didik, dan memeriksa tugas yang diberikan
pada pertemuan sebelumnya. Selanjutnya guru
menyampaikan tujuan pembelajaran, memotivasi
peserta didik, dan menjelaskan tahapan kegiatan
pembelajaran yang akan dilakukan. Setelah itu guru
memberikan apersepsi tentang materi yang akan
dipelajari. Langkah terakhir guru menyampaikan
anggota kelompok, menyampaikan mekanisme
pengalaman belajar, dan membagikan LKPd.
Pada kegiatan inti, peserta didik duduk bersama
anggota kelompoknya. Pada fase Search, peserta
didik mengamati permasalahan yang terdapat dalam
KLPd tentang konsep dan sifat-sifat transformasi
geometri. Peserta didik mengidentifikasi hal yang
ditanyakan permasalahan dalam LKPd. Untuk
menyelesaikan permasalahan, peserta didik mencari
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informasi dari berbagai sumber referensi kemudian
mendiskusikan bersama anggota kelompoknya.
Peserta didik membaca buku sumber yang
menjelaskan tentang transformasi geometri sebagai
acuan dalam memecahkan masalah.
Pada fase Solve, secara berkelompok peserta
didik menalar selesaian permasalahan dalam
LKPd. Untuk melatih berpikir kritis, guru memberi
kesempatan kepada peserta didik untuk menanyakan
hal-hal yang belum dipahami dari informasi yang
diperoleh dari berbagai sumber/referensi. Guru
memberi kesempatan kepada peserta didik untuk
menjawab pertanyaan teman. Setelah itu guru
menegaskan jawaban dari beberapa peserta didik.
Pada fase Create, peserta didik melakukan
kerja kelompok. Peserta didik mendiskusikan
jawaban LKPd bersama anggota kelompok secara
kreatif sesuai dengan rencana selesaian permasalahan
dalam LKPd. Tiap anggota menyampaikan hasil
jawaban dalam kelompok masing-masing dengan
penjelasan cara menyelesaikan soal. Setelah itu
masing-masing kelompok membuat keputusan
sebagai kesepakatan pemecahan masalah dalam
lembar kerja. Pada fase Shere, guru menunjuk
tiga kelompok untuk mempresentasikan hasil
kerja dan kelompok lain memberikan tanggapan,
pertanyaan, dan saran. Pada tahap menganalisis dan
mengevaluasi proses pemecahan masalah peserta
didik mengevaluasi laporan hasil kerja berdasarkan
hasil presentasi kemudian merevisi laporan hasil
kerja.
Kegiatan penutup diawali dengan guru
memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk
menanyakan hal-hal yang belum mereka pahami.
Dilanjutkan membuat resume berupa poin-poin
penting dari materi. Selanjutnya guru memberikan
kuis, merefleksi proses dan hasil pembelajaran,
materi yang harus dibawa untuk pertemuan
berikutnya, memberikan penghargaan, dan menutup
pembelajaran dengan salam.
Hasil Pembelajaran Siklus I Pertemuan 1
Setelah dilakukan penelitian dengan tindakan
pembelajaran menggunakan model Search, Solve,
Create, and Share (SSCS) diperoleh data bahwa
proses pembelajaran belum maksimal dan hasil
belajar belum mencapai ketuntasan. Berdasarkan
data hasil penilaian dapat diketahui bahwa jumlah
rerata nilai capaian aspek kognitif peserta didik pada
pertemuan 1 mencapai 73.96 dapat dikategorikan
cukup, dan pada pertemuan 2 mencapai 77.62
dapat dikategorikan baik. Namun hasil ini belum
menunjukkan ketuntasan secara klasikal. Hasil
pembelajaran dapat dilihat dalam grafik berikut.
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Hasil Pembelajaran Siklus II Pertemuan 1
Hasil belajar pada aspek kognitif diperoleh
berdasarkan penilaian tes akhir siklus. Berdasarkan
data hasil penilaian aspek kognitif dapat diketahui
bahwa jumlah rerata nilai capaian aspek kognitif
peserta didik adalah 80.62 dan dapat dikategorikan
baik. Nilai aspek kognitif peserta didik dapat dilihat
pada grafik berikut.
Hasil Pembelajaran Aspek Kognitif Siklus I
Pertemuan I
Berdasarkan grafik hasil pembelajaran siklus I
pertemuan 1 di atas dapat disimpulkan bahwa dari 29
jumlah keseluruhan peserta didik kelas XII TKRO 5
SMKN I Kademangan terdapat, 4 (13.79%.) peserta
didik yang mendapat nilai dengan predikat baik
sekali dengan nilai 88−100, terdapat 17 (58.62%)
peserta didik yang mendapat nilai dengan predikat
baik dengan nilai 75-87, terdapat 5 (17.24%)
peserta didik yang mendapat nilai dengan predikat
cukup dengan nilai 60-74, dan 3 (10.34%) peserta
didik yang mendapat nilai dengan predikat kurang
dengan nilai 41-59, dan tidak ada peserta didik yang
mendapat nilai dengan predikat gagal dengan nilai 0
– 40. Peserta didik yang telah mencapai ketuntasan
sebanyak 21 (72.41%) dan yang belum mencapai
ketuntasan sebanyak 8 (27.58%).
Hasil Pembelajaran Siklus I Pertemuan 2

Hasil Pembelajaran Aspek Kognitif
Siklus I Pertemuan 2
Berdasarkan grafik hasil pembelajaran siklus I
pertemuan 2 di atas dapat di- simpulkan bahwa dari
29 jumlah keseluruhan peserta didik kelas XII TKR
5 SMKN I Kademangan terdapat, 8 (27.58%) peserta
didik yang mendapat nilai dengan predikat baik
sekali dengan nilai 88-100, terdapat 12 (41.38%)
peserta didik yang mendapat nilai dengan predikat
baik dengan nilai 75-87, terdapat 5 (17.24%)
peserta didik yang mendapat nilai dengan predikat
cukup dengan nilai 60-74, dan 2 (7.69%) peserta
didik yang mendapat nilai dengan predikat kurang
dengan nilai 41-59, dan tidak ada (0%) peserta didik
yang mendapat nilai dengan predikat gagal dengan
nilai 0-40. Peserta didik yang mencapai ketuntasan
belajar sebanyak 22 (75.86%) dan yang belum
mencapai ketuntasan sebanyak 7 (24.14%).

Grafik Hasil Pembelajaran Aspek Kognitif Siklus
II Pertemuan 1
Berdasarkan grafik hasil pembelajaran di
atas dapat di simpulkan bahwa dari 29 jumlah
keseluruhan peserta didik kelas XII TKR5 SMKN
I Kademangan Blitar terdapat, 6 (20.69%.) peserta
didik yang mendapat nilai dengan predikat sangat
baik dengan nilai 88-100, terdapat 19 (65.52%)
peserta didik yang mendapat nilai dengan predikat
baik dengan nilai antara 75-87, terdapat 4 (13.79%)
peserta didik yang mendapat nilai dengan predikat
cukup dengan nilai 60-74, dan tidak ada (0%) peserta
didik yang mendapat nilai dengan predikat kurang
dengan nilai 41-59, dan tidak ada (0%) peserta
didik yang mendapat nilai dengan predikat gagal
dengan nilai 0-40. Dapat disimpulkan peserta didik
yang mencapai ketuntasan sebanyak 25 (86.20%)
dan yang belum mencapai ketuntasan sebesar 4
(13.79%).
Hasil Pembelajaran Siklus II Pertemuan 2
Hasil belajar pada aspek kognitif diperoleh
berdasarkan penilaian tes akhir siklus. Berdasarkan
data hasil penilaian aspek kognitif dapat diketahui
bahwa jumlah rerata nilai capaian aspek kognitif
peserta didik adalah 82.41 dan dapat dikategorikan
baik. Nilai aspek kognitif peserta didik dapat dilihat
pada grafik berikut.

Grafik Hasil Pembelajaran Aspek Kognitif Siklus
II Pertemuan 2
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Berdasarkan grafik hasil pembelajaran siklus
II di atas dapat di simpulkan bahwa dari 29 jumlah
keseluruhan peserta didik kelas XII TKRO5 SMKN
I Kademangan Blitar terdapat, 9 (31.05%.) peserta
didik yang mendapat nilai dengan predikat sangat
baik dengan nilai 88−100, terdapat 18 (62.09%)
peserta didik yang mendapat nilai dengan predikat
baik dengan nilai 75-87, terdapat 2 (6.89%) peserta
didik yang mendapat nilai dengan predikat cukup
dengan nilai 60-74, dan tidak ada (0%) peserta
didik yang mendapat nilai dengan predikat kurang
dengan nilai 41-59, dan tidak ada (0%) peserta didik
yang mendapat nilai dengan predikat gagal dengan
nilai 0-40. Dapat disimpulkan peserta didik yang
mampu mencapai ketuntasan sebanyak 27 (92.59%)
dan yang belum mencapai ketuntasan sebanyak 2
(7.41%). Berdasarkan hasil pembelajaran tersebut
dapat dinyatakan penelitian telah berhasil.
Pembahasan
Prestasi belajar pada penelitian ini dapat
dilihat dari tes akhir siklus. Dikatakan berhasil jika
hasil tes siklus I ke siklus II mengalami peningkatan.
Prestasi belajar pada penelitian ini yaitu suatu hasil
nilai yang diperoleh setelah diadakan tes akhir
pembelajaran. Diketahui bahwa prestasi belajar
peserta didik mengalami peningkatan dari hasil nilai
rata-rata 73,34 di bawah standar minimum menjadi
82.41 melebihi kriteria ketuntasan minimum 75.
Ada beberapa alasan peserta didik pada saat
siklus I mereka tidak mampu mencapai hasil di atas
kriteria ketuntasan minimum yaitu 75. Pada siklus
I peserta didik belum terbiasa dengan penerapan
model SSCS, karena sebelumnya guru belum pernah
menerapkan model yang sama. Pada penerapan
pembelajaran model SSCS guru hanya mengawasi
kegiatan diskusi dan menjadi motivator peserta
didik. Guru hanya memberikan penguatan, tidak
menyampaikan materi secara detail tetapi hanya
mengulas seperlunya saja. Guru selalu memberikan
motivasi belajar dan memberikan bimbingan yang
merata kepada seluruh peserta didik yang mengalami
kesulitan.
Ketidaksiapan peserta didik pada saat
diterapkan pembelajaran kooperatif model
SSCS membuat peserta didik kesulitan dalam
menyelesaikan soal transformasi geometri
yang diberikan. Kurangnya pemahaman cara
menyelesaikan soal transformasi dari peserta
didik akan menyebabkan hasil tes juga kurang
memenuhi standar karena dalam model SSCS guru
hanya memberikan penguatan, tidak menjelaskan
penerapan rumus secara detail.
Penerapan pembelajaran model SSCS yang
belum dipahami peserta didik membuat pertemuan
pertama pada saat diskusi banyak peserta didik yang
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kurang memperhatikan diskusi dan menanggapi
jawaban soal teman. Jika bertanya hanya seperlunya
saja. Karena mereka mengira pada akhir diskusi
guru akan menjelaskan kembali materi yang
dibahas pada diskusi tersebut. Sehingga hal ini
pula yang membuat saat dilakukan tes akhir siklus
hasilnya kurang memuaskan. Berbeda dengan saat
pertemuan pada siklus II, dimana peserta didik sudah
memahami bahwa guru hanya mengawasi diskusi
dan memotivator peserta didik. Pada kegiatan siklus
II peserta didik juga sudah menunjukkan kegiatan
aktif menyampaikan tanggapan dan memperhatikan
pada saat temannya berpresentasi di depan kelas.
PENUTUP
Kesimpulan
Prestasi belajar peserta didik setelah penerapan
pembelajaran model SSCS dalam pembelajaran
kooperatif mengalami peningkatan. Pada siklus
I pertemuan 1 nilai rata-rata kelas sebesar 73.96
dengan jumlah peserta didik yang tuntas belajar
sebanyak 21 orang (72.41%) dan pertemuan 2
nilai rata-rata kelas sebesar 77.62 dengan jumlah
peserta didik yang tuntas belajar sebanyak 22 orang
(75.86%). Pada siklus II pertemuan 1 rata-rata kelas
mengalami peningkatan menjadi 80,62 dengan
jumlah peserta didik yang tuntas belajar sebanyak
25 orang (86.20 %) dan pertemuan 2 rata-rata
kelas meningkatkan menjadi 82.41 dengan jumlah
peserta didik yang tuntas belajar sebanyak 27 orang
(92.59%).
Saran
Berdasarkan pelaksanaan dan hasil penelitian,
peneliti menyarankan agar guru menerapkan model
pembelajaran yang dapat menarik minat peserta
didik untuk mengikuti semua proses kegiatan
pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan
aktivitas belajar dan prestasi belajar peserta didik.
Peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan
situasi dan kondisi sekolah yang sama, hendaknya
melakukan tindakan yang lebih intensif. Hal ini
dilakukan dengan suatu harapan peserta didik akan
semakin terbiasa untuk belajar.
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Abstrak
Artikel ini merupakan salah satu hasil penelitian mengenai kebudayaan wayang kulit serta peranan dan
perkembangannya di wilayah Kabupaten Pacitan. Dalam tulisan ini berusaha menyajikan nilai-nilai
tauhid yang terkandung dalam budaya wayang kulit. Secara historis wayang kulit merupakan produk
kebudayaan masyarakat yang sudah berkembang jauh sebelum Islam datang atau masuk ke nusantara,
khususnya di pulau Jawa. Hanya saja ketika Islam masuk di nusantara, wayang kulit ini dijadikan
sebagai sarana dakwah yang dilakukan oleh para sunan Walisongo, khususnya Sunan Kalijaga. Hal
ini merupakan suatu kebijaksanaan para wali dalam rangka mengembangkan ajaran Islam di tanah
Jawa. Karena jauh sebelum Islam masuk di Jawa, budaya masyarakat Hidu Budha sudah mengakar
pada budaya Jawa yang salah satunya adalah wayang kulit ini. Sehingga muncul suatu strategi Sunan
Kalijaga untuk berdakwah dengan mengkolaborasikan budaya yang sudah ada dengan ajaran Islam
melalui budaya wayang kulit ini.
Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan metode sejarah. Secara umum ada empat langkah
dalam metode penelitian sejarah, yaitu heuristik atau pengumpulan sumber, kritik atau verifikasi
sumber, interpretasi atau mengkait-kaitkan sumber supaya menjadi sebuah peristiwa yang kronologis
dan terakhir adalah historiografi atau penulisan sejarah.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, wayamg kulit merupakan budaya asli masyarakat Jawa
yang sudah lama berkembang. Budaya ini sampai saat ini masih banyak digemari oleh sebagian besar
masyarakat. Hanya saja ketika Islam masuk ke tanah Jawa budaya wayang kulit ini digunakan sebagai
sarana oleh Kanjeng Sunan Kalijaga untuk berdakwah menyebarkan agama Islam. Dengan strategi
semacam ini ternyata berhasil dan Islam mampu berkembang dengan pesat bahkan mengalahkan
ajaran sebelumnya yaitu agama Hindu dan Budha. Hanya saja wayang kulit yang dipentaskan dalam
berdakwah ini ada sedikit kolaborasi dengan memasukkan ajaran Islam dalam ritualnya. Termasuk di
wilayah Pacitan merasakan dampak budaya wayang kulit ini sebagai hasil kolaborasi dakwah Islam para
Sunan. Dengan wayang kulit ini masyarakat Pacitan juga bisa menggunakan sebagai sarana beribadah
dan mendekatkan diri pada Allah SWT.

Kata Kunci: Islam, budaya, wayang kulit, islamisasi, Pacitan
PENDAHULUAN
Secara kodrat, manusia diberikan akal dan
pikiran untuk mengembangkan serta mengolah
hasil sumber daya alam demi kesejahteraan
hidupnya. Melalui hasil karya, rasa maupun cipta
manusia maka akan muncul dan lahir sebuah
peradaban kebudayaan di tengah-tengah masyarakat
(Koentjaraningrat, 1085:14). Termasuk budaya
Islam di Nusantara khususnya di tanah Jawa yang
berkekmbang sampai sekarang ini juga tidak lepas
dari hasil olah pikir para pejuang Islam dalam hal ini
yang dipelopori oleh Sunan Walisongo. Sehingga
dengan adanya keterampilan tersebut, Islam mampu
masuk dan berkembang dengan pesat, namun
budaya masyarakat Jawa juga tidak luntur atau
hilang dengan adanya budaya Islam yang masuk.
Salah satunya yaitu budaya wayang kulit.
Sebetulnya seni pertunjukkan wayang ini
secara historis sudah ada sejak jaman Prasejarah
dengan dibuktikan adanya seni pertunjukkan nini
towok. Hanya saja saat itu pertunjukan murni sebagai

ritual ghaib salah satu fungsinya adalah sebagai
sarana memanggil roh halus. Hanya saja dalam
perjalanan sejarahnya, wayang kulit ini mengalami
perbedaan, perkembangan dan fungsinya dalam
ritual masyarakat Jawa. Pandangan masyarakat
secara garis besar menyatakan bahwa wayang
kulit merupakan seni pertunjukan adegan drama
bayangan boneka yang terbuat dari kulit binatang
yang berbetuk pipih, diberi warna dan bertangkat
(Setya Budi, 2002:2).
Wayang kulit mampu berkembang sejak pra
Islam dan pasca Islam masuk ke nusantara. Hanya
saja ketika masuknya Islam ke nusantara ada
sedikit perkembangan dalam budaya wayang kulit.
Tercatat dalam sejarah bahwa salah satu pejuang
Islam di Tanah Jawa yang mengembangkan budaya
wayang kulit sebagai sarana berdakwah adalah
Kanjeng Sunan Kalijaga. Beliaulah yang melakukan
akulturasi budaya Jawa dengan budaya Islam di
tanah Jawa. Usaha itu membawa hasil dan terbukti
Islam di tanah Jawa mampu berkembang dengan
123
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pesat. Jadi Wayang Kulit merupakan salah satu
budaya Jawa yang usianya cukup tua dan sangat
berpengaruh bagi kehidupan masyarakat Jawa
terutama di bidang kepercayaan atau religiunitas.
Dalam kehidupan bermasyarakat kebudayaan
merupakan salah satu unsur pokok serta mampu
membawa arah perubahan sosial masyarakat.
Kebudayaan wayang ini selain sebagai unsur
seni, hiburan maupun sarana penyebaran agama
Islam, juga mempunyai nilai filosofi yang sangat
tinggi. Apalagi masyarakat Jawa yang kaya akan
unsur kebudayaan sudah barang tentu mempunyai
kelebihan kekuatan tersendiri dalam eksistensi
kehidupan bermasyarakat. Masyarakat Jawa dengan
segala macam bentuk kebudayaannya apabila kita
eksploitasi mengandung nilai-nilai filosofis yang
amat sangat mendalam (Heru Arif Pianto, 2022:10).
Khusus daerah Pacitan untuk seni wayang
kulit ini mempunyai tempat tersendiri di hati
kalangan masyarakat luas. Hal ini dikarenakan
Pacitan banyak penduduknya yang berkecimpung
serta pelaku sejarah Budaya. Hal ini terbukti
banyaknya perbendaharaan budaya yang lahir
di Pacitan. Bahkan di setiap wilayah kecamatan
mempunyai kebudayaan sendiri-sendiri bahkan
lebih dari satu jenis kebudayaan. Dengan demikian
sehingga kebudayaan wayang kulit ini juga mampu
berkembang di Pacitan Jawa Timur. Banyak sekali
seniman dalang yang lahir di Pacitan. Bahkan tidak
sedikit warga yang mempunyai hajat tertentu, untuk
merayakannya dengan melakukan pementasan
wayang kulit ini.
METODE
Metode penelitian yang di gunakan dalam
penyusunan artikel ini adalah metode penelitian
sejarah, dengan cara merekonstruksi masa lampau
melalui proses pengujian dan analisis secara kritis
terhadap rekaman dan peninggalan masa lampau
(Louis Gottschalk, 1983:18). Secara umum
penelitian sejarah mempunyai empat langkah
meliputi; heuristik (pengumpulan sumber), kritik
(verifikasi sumber), interpretasi/sintesa dan tahapan
penyajian atau historiografi (Saefur Rochmat,
2009:147).
1.

Tahap pengumpulan sumber (heuristik)
Heuristik berasal dari bahasa Yunani yaitu
heuriskein yang berarti menemukan. Kemampuan
menemukan dan menghimpun sumber-sumber yang
diperlukan dalam penulisan sejarah dikenal dengan
tahap heuristik. Kegiatan pengumpulan data ini
meliputi kegiatan mencari dan menghimpun sumbersumber sejarah termasuk bahan-bahan tertulis,
tercetak serta sumber lain yang relevan dengan
masalah yang diteliti. Salah satu prinsip dalam

tahap pengumpulan sumber ini ialah sejarawan
harus mencari sumber primer. Sumber primer dalam
penelitian sejarah adalah sumber mengenai peristiwa
yang dialami atau yang disaksikan oleh saksi mata
(Dudung Abdurrahman, 2007:65). Sumber ini bisa
berbentuk dokumen seperti catatan rapat, daftar
anggota organisasi, arsip-arsip laporan pemerintah
atau organisasi, dan yang tidak kalah pentingnya
adalah hasil wawancara dengan pelaku sejarah atau
orang yang mempunyai hubungan langsung dengan
pelaku sejarah.
2.

Kritik sumber
Kritik sumber merupakan tahap penilaian
atau pengujian terhadap bahan-bahan sumber yang
diperoleh dari sudut pandang nilai kebenarannya.
Tahap kritik ini dapat dibedakan menjadi dua
macam, yaitu kritik ekstern dan kritik intern (IG.
Widya, 1988:21). Dalam penelitian ini kritik ekstern
dilakukan untuk mengetahui keaslian dari sumbersumber sejarah yang sudah didapatkan, sedangkan
kritik intern digunakan untuk mengkaji kredibilitas
sumber. Dalam melakukan kritik ekstern penulis
mencari bukti kebenaran dari sumber yang sudah
didapatkan itu seperti mengidentifikasi tulisan serta
kertas dokumen dalam rangka mengetahui usia
dokumen, penelitian bahan atau materi pembuatan
dokumen itu dan mengidentifikasi waktu penulisan
dokumen. Sedangkan cara melakukan kritik intern
penulis menganalisa unsur-unsur dalam dokumen
secara menyeluruh. Sumber yang dikritik adalah
dokumen, buku, maupun catatan pesantren.
3.

Tahap Interpretasi
Setelah melalui tahap kritik sumber, diperoleh
sumber yang dapat dipercaya, sahih, dan kredibel.
Berbagai sumber itu belum bermakna apabila belum
dilakukan interpretasi yang meliputi analisis dan
sintesis (Kuntowijoyo, 1999:100). Sumber-sumber
yang telah dinyatakan lolos dalam kritik ekstern dan
intern selanjutnya diinterpretasikan. Interpretasi
yaitu menetapkan makna dan saling berhubungan
dari fakta-fakta yang diperoleh. Dalam tahap ini
ditentukan makna dan hubungan antar fakta yang
bersifat kausalitas atau saling berkaitan serta
kronologis.
4.

Historiografi
Historiografi secara garis besar dikatakan
sebagai sajian berupa sajian sejarah. Tahap ini
merupakan rekonstruksi peristiwa masa lampau
dalam bentuk kisah sejarah yang dituangkan ke
dalam tulisan (Sartono Kartodirdjo, 1982:60).
Dalam penelitian ini penulis akan menyajikan
dalam bentuk cerita sejarah yang disusun secara
kronologis, artinya sesuai dengan urutan waktu
peristiwa. Dalam tahapan penulisan ini diperlukan

Heru Arif Pianto; Oerip Lestari Soedjiati, Peradaban Wayang Kulit dan Islamisasi di Pacitan ...

kemampuan-kemampuan tertentu untuk menjaga
standar mutu cerita seperti serialisasi, kronologi,
kausalitas dan imajinasi.
Penulisan hasil penelitian sejarah dapat
memberikan gambaran secara jelas mengenai
proses penelitian dari awal sampai akhir. Dengan
demikian dapat diketahui apakah penelitian itu
dilakukan sesuai dengan prosedur atau tidak, serta
dapat diketahui sejauh mana validitas dari sumbersumber yang didapatkan. Selain itu dalam tahapan
ini dapat diketahui menarik atau tidaknya hasil
karya dari sejarawan yang bersangkutan, karena
dalam proses penulisan diperlukan kemampuan
dalam mengolah serta menyusun kalimat-kalimat
yang menarik,namun tidak menghilangkan mutu
dari cerita sejarah yang ditulis. Dalam penelitian
ini penulis menyajikan kisah sejarah yang ditulis
secara kronologis dari tema atau topik yang jelas
serta mudah dipahami.
Sejarah Singkat Masuk dan Berkembangnya
Agama Islam di Pacitan
Agama Islam merupakan agama yang dianut
sebagian besar masyarakat du nusantara ini.
Termasuk apabila di kalkulasi daerah Pacitan juga
hampir 98% masyarakatnya menganut agama Islam
(Pemerintah Kabupaten Pacitan, 2011:111). Secara
historis perjuangan masuk dan berkembangnya
agama Islam di Pacitan melalui perjuangan yang
sangat panjang, tidak jauh berbeda dengan masuk
dan berkembangnya agama Islam di tanah Jawa.
Dengan latar belakan budaya yang berkembang di
Pacitan seperti itu sudah barang tentu perkembangan
Islam di Pacitan melalui tahapan yang sangat sulit,
banyak pro dan kontra.
Tatkala Pacitan terjadi proses Islamisasi,
ketika itu juga ada salah seorang tokoh penganut
agama Budha yang sangat terkenal bernama Ki
Ageng Buwana Keling. Ia merupakan sosok yang
sangat berpengaruh bagi masyarakat Pacitan tatkala
itu. Selain itu ia merupakan salah seorang yang
tetap mempertahankan tradisi dan kepercayaan
ajaran Hindu Budha. Ki Ageng Buwana Keling
ini merupakan pemimpin pertama di Pacitan yang
mendapatkan tanah perdikan di daerah bernama Jati
Sekadi. Berdasarkan babad tanah Pacitan, keturunan
Ki Ageng Buwana Keling ini adalah sebagai berikut,
1.
Ki Ageng Buwana Keling (Budha)
2.
Ki Ageng Durbangkoro (Budha)
3.
Ki Ageng Jati Kumelar (Budha)
4.
Ki Ageng Sambi Kumelar (Budha)
5.
Ki Ageng Puring Toyo (Islam)
6.
Ki Ageng Mendole (Islam)
7.
Ki Ageng Bajiraos (Islam)
8.
Ki Ageng Samudin (Islam)
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9.
10.
11.
12.

Ki Ageng Cabarudin (Islam)
Ki Ageng Rajudin (Islam)
Ki Ageng Djajanidin (Islam)
Ki Ageng Djajaniman (Islam) (R.
Gandawardaja, 1935: 15).
Sedangkan tanah perdikan kedua dipimpin
oleh seorang legendaris bernama Ki Ageng Petung
di Rejasa. Ada suatu tradisi lain yang mengatakan
bahwa tokoh legendaris ini merupakan cucu dari
Raden Wijaya dari Putra Raden Joko Dolog. Tanah
perdikan ketiga di Posong dipimpin oleh Ki Ampok
Boyo yang selanjutnya mendapatkan gelar Ki
Ageng Posong. Tanah perdikan keempat dipimpin
oleh Syeh Maulana Magribi yang merupakan tokoh
mubaligh penyebar agama Islam. Beliau mendirikan
Desa yang bernama Duduhan yang saat sekarang
ini masuk dalam wilayah Desa Menadi Kecamatan
Pacitan Kabupaten Pacitan. Ia mendirikan dusun
itu bukan berarti berambisi ingin menjadi tokoh
atau sesepuh, melainkan semata-mata untuk
mengembangkan ajaran Islam saja (Qomarudin
Sartono, 2004:15).
Inti dari perkembangan tokoh legendaris
tersebut endingnya pada sekitar abad ke- 16 terjadi
proses Islamisasi di Pacitan yaitu dengan datangnya
para tokoh Islam terkenal itu. Namun juga melalui
tahap perjuangan yang sangat hebat. Karena saat
itu masih ada tokoh Hindu yang terkemuka beserta
ajarannya yang sudah mengakar pada masyarakat
Pacitan. Tatkala itu pula Ki Ageng Buwana Keling
dengan gigih memperjuangkan ajaran Hindunya di
tengah-tengah masyarakat Ia dengan gigih untuk
mempertahankan tradisi Ahindu serta menolak
ajaran Islam masuk di Pacitan (Heru Arif Pianto,
2016:66). Namun secara historis sejak meninggalnya
Ki Ageng Buwana Keling tokoh-tokoh mubalig
penyebar ajaran Islam di Pacitan dapat dengan
mudah melaksanakan dakwah agama. Selain itu
masyarakat Pacitan juga sudah mulai tertarik dan
bisa diarahkan untuk masuk serta mengamalkan
ajaran Islam ini dengan baik. Hal ini terjadi tentunya
juga berkat perjuangan dan strategi tokoh mubaligh
penyebar agama Islam di Pacitan yang sangat cerdik
dan bijak dalam melaksanakan proses Islamisasi di
Pacitan.
Wayang Sebagai Sarana Penyebaran Agama
Islam di Pacitan
Secara harfiah wayang merupakan bayangan.
Hal ini merupakan suatu istilah pertunjukan seni
teater tradisional masyarakat Jawa. Ada juga
beberapa pendapat yang menyatakan bahwa tradisi
wayang ini secara historis berasal dari negara India.
Sebagian besar masyarakat mempunyai anggapan
bahwa wayang kulit merupakan salah satu seni
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budaya yang berakar dari tradisi masyarakat asli
nusantara.
Secara historis wayang kulit ini merupakan
media yang digunakan sarana/media walisongo
dalam penyebaran Agama Islam di tanah Jawa. Saat
itu ada sebuah kerajaan Islam besar di tanah Jawa
yaitu kerajaan Demak melarang dilaksanakannya
pertunjukan wayang. Hal ini karena bentuk
atau wujud wayang pada masa itu menyerupai
gambar mirip manusia. Lalu dengan adanya
larangan itu para suanan walisongo berinisiatif
mengubah bentuk wayang menjadi sebuah gambar
karakteristik, sehingga berwujud seperti wayang
saat ini yang beredar di masyarakat. Wayang saat
ini merupakan sebuah gambar yang sangat jauh
dari wujud manusia, hanya karakternya saja yang
menggambarkan kehidupan manusia
Wayang dinilai sebagai sarana atau media
dakwah Islam yang sukses di nusantara, khususnya
di Pulau Jawa. Hal ini tentunya berkat jasa-jasa
para walisongo pada jaman dahulu yang dengan
gigih serta strategi yang sangat tepat dalam
memanfaatkan wayang sebagai media dakwah
mengislamisasikan bumi nusantara. Para walisongo
dengan menggunakan media wayang ini telah
mampu dan berhasil mengenalkan ajaran Islam
kepada masyarakat yang saat itu masih kental dengan
ajaran atau kepercayaan animisme, dinamisme serta
menganut ajaran agama Hindu. Sehingga dapat
distrik suatu kesimpulan bahwa keberhasilan para
wali dalam memanfaatkan budaya sebagai media
dakwah ini karena adanya pendekatan psikologi,
historis, paedagogi hingga pendekatan politik.
Demikian pula di masyarakat wilayah Pacitan,
wayang kulit ini merupakan salah satu unsur budaya
yang masih mendapatkan perhatian dan tempat
khusus. Masyarakat masih menggemari adanya
pentas pertunjukkan wayang kulit ini. Selain sebagai
hiburan mereka menganggap adanya suatu ikatan
batin ketika menyaksikan pertunjukkan wayang
kulit ini karena dalam ceritanya menggambarkan
kehidupan nyata manusia. Mereka menelaah cerita
atau lakon yang diperankan oleh dalang, sangat
inspiratif dan merupakan gambaran kehidupan
manusia yang sangat kompleks.
Selain itu seni pertunjukkan wayang kulit
ini juga menjadikan suatu penasihat rohani.
Peran kehidupan yang dijalankan oleh dalang
merupakan suatu nasihat, pitutur, suatu ajaran yang
baik dan harus bisa diterapkan dalam kehidupan
bermasyarakat. Banyak ajaran-ajaran baik yang
bisa dipetik dari lakon cerita wayang tersebut.
Atau dengan kata lain mereka mangatakan bahwa
wayang kulit ini merupakan ceramah agama
atau tausiah agama hanya saja dikemas dan di
kolaborasikan dengan budaya masyarakat Jawa.

Sehingga dengan model kemasan seperti ini mampu
menarik simpatik dan perhatian masyarakat untuk
mengikutinya walaupun harus menahan rasa kantuk,
karena pertunjukan dilaksanakan semalam suntuk.
Mereka juga membandingkan ketika ceramah atau
tausiah agama itu tidak dikemas seperti wayang
ini yakin tidak mampu bertahan sampai semalam
suntuk. Inilah salah satu keistimewaan wayang kulit
menurut pandangan beberapa tokoh masyarakat di
Pacitan.
Pendapat yang lain pun juga bermunculan
mengenai persepsi wayang kulit. Mereka ada yang
berpendapat bahwa wayang kulit sebagai sarana
bersilaturahmi. Dengan mereka menyaksikan
pertunjukkan wayang kulit ini mereka saling
bertemu, berkumpul sehingga terwujud suatu tali
silaturahmi antar sesama. Dalam kegiatan itu mereka
saling berkomunikasi berbagi ilmu, wawasan,
pengalaman bahkan saling bercanda gurau dengan
teman, tetangga, saudara maupun warga masyarakat
yang lainnya. Merak mempunyai anggapan bahwa
dengan bersilaturahmi ini akan terjalin hubungan
yang harmonis sesama manusia dalam masyarakat,
banyak permasalahan yang ditemukan solusinya
maupun dapat memberikan motivasi dalam
kehidupan mereka.
Makna yang tidak kalah pentingnya dari
seni pertunjukan wayang ini menurut masyarakat
Pacitan adalah sebagai ajang bersedekah. Hal ini
terbukti bagi warga yang mempunyai hajat, mereka
mengundang sanak famili, tetangga, teman. Sahabat
untuk datang menikmati pertunjukkan seni wayang
dan diberikan hidangan sesuai dengan kemampuan.
Ini merupakan sebuah sarana untuk beramal. Maka
sangat tidak heran ketika seni pertunjukkan wayang
kulit ini dipentaskan ibarat masyarakat modern
seperti terjadi sebuah pesta besar. Hal ini memang
sangat berkaitan erat, karena pada umumnya
masyarakat mengadakan seni pertunjukkan wayang
kulit ini dalam rangka untuk memeriahkan atau
meramaikan hajat mereka. Hajat yang dimaksud
adalah seperti khitanan, pernikahan, kelahiran bayi
atau hajat yang bersifat menyenangkan.
PENUTUP
Simpulan
Berdasarkan kenyataan yang ada wayang kulit
merupakan sarana atau media dakwah penyebaran
agama Islam yang mampu membawa masyarakat
Pacitan untuk lebih mendalami dan melaksanakan
ajaran Islam dengan baik. Hal ini merupakan sebuah
ide atau gagasan yang sangat kreatif dan bijak
yang dirintis dan dikembangkan oleh walisongo
saat awal masuk dan berkembangnya agama Islam
di nusantara, khususnya di Pulau Jawa. Ini bisa
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berkembang karena pertunjukkan seni wayang kulit
ini mengkolaborasikan ilmu agama dengan budaya
masyarakat sekitar yang sudah mengakar dengan
kuatnya. Sehingga wayang kulit dapat diterima di
kalangan masyarakat luas.
Manfaat wayang kulit ini bagi masyarakat
Pacitan sangat banyak, terutama apabila dikaitkan
dengan proses Islamisasi dan pelaksanaan ajaran
Islam dengan baik. Walaupun ini merupakan sebuah
pertunjukkan seni dan budaya, namun mampu
memberikan inspirasi kehidupan tersendiri di hati
masyarakat Pacitan. Memberikan ilmu dan wawasan
yang luas serta semua pelajaran hidup yang sangat
berharga, yang selanjutnya diimplementasikan
dalam kehidupan bermasyarakat.
Secara tanpa sadar, dengan adanya pertunjukkan
seni wayang ini juga memberikan nasihat spiritual
keagamaan bagi masyarakat. Mereka beranggapan
dengan adanya pertunjukan seni wayang kulit ini
dapat digunakan sebagai sarana beribadah kepada
Gusti Allah SWT. Bahkan mereka mengatakan
dengan melaksanakan satu pertunjukkan ini berarti
melaksanakan beberapa amalan ibadah. Karena
dalam wayang kulit ini banyak sekali hikmah yang
terkandung sebagai sarana beribadah. Hal inilah
yang menjadikan wayang kulit walaupun usianya
sudah sangat tua, namun masih mampu eksis dan
berkembang pesat di kalangan masyarakat wilayah
Pacitan. Bahkan mereka tidak rela ketika wayang
kulit ini dihapuskan dan merasa kehilangan suatu
aset yang sangat besar nilainya. Masyarakat bersih
keras untuk mempertahankan wayang kulit ini tetap
menjadi suatu kebudayaan masyarakat yang perlu
dilestarikan.
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Abstrak
Carl R. Rogers adalah seorang ahli psikologi humanistik yang gagasan-gagasannya berpengaruh pada
bidang pendidikan, Rogers mengutarakan pendapat tentang prinsip-prinsip belajar yang humanistik,
yang meliputi hasrat untuk belajar, belajar yang berarti, belajar tanpa ancaman, belajar atas inisiatif
sendiri, dan belajar untuk perubahan. Fokus perhatian dalam pembelajaran diferensiasi adalah kepedulian
pada siswa dalam memperhatikan kekuatan dan kebutuhan siswa. Hal inilah yang diperhatikan dalam
teori belajar humanistik Carl Roger. Manusia mempunyai hasrat untuk belajar, hasrat belajar itu akan
berkembang menjadi belajar yang mempunyai arti dan bermakna bagi dirinya, jika manusia itu belajar
atas inisiatif atau kehendak sendiri, tanpa ancaman, maka belajar yang dilakukan akan mencapai
tujuan dari belajar itu sendiri, yaitu perubahan perilaku dari manusia menjadi yang lebih bermakna dan
berarti bagi kehidupannya. Pembelajaran diferensiasi sebagi profil pembelajaran yang mengakomodir
kebutuhan belajar siswa yang mengharuskan pendidik mencurahkan perhatian dan memberikan
tindakan untuk memenuhi kebutuhan khusus siswa sehingga memungkinkan guru melihat pembelajaran
dari berbagai perspektif. Murid berkedudukan sebagai centered learning (pusat belajar), sedangkan
pendidik berfungsi sebagai fasilitator. Pada hakikatnya manusia adalah mahluk yang istimewa, manusia
memiliki kemampuan serta motivasi untuk mengembangkan diri ataupun sikap, oleh karena itu, setiap
individu memiliki kebebasan dalam upaya pengembangan diri dan pengamalannya.
Kata Kunci: Differensiasi pembelajaran, Carl Roger

PENDAHULUAN
Belajar menurut Morgan adalah setiap
perubahan yang relatif menetap dalam tingkah laku
yang terjadi sebagai suatu hasil dari latihan atau
pengalaman. Sedangkan belajar menurut Gage,
adalah sebagai proses dimana suatu organisme
berubah perilakunya sebagai akibat dari pengalaman.
Ada dua kriteria dalam keberhasilan dalam belajar,
yang pertama adalah rate learning, yaitu murid bias
mengulangi kembali materi yang telah dipelajari,
yang kedua adalah over learning yaitu jika murid
itu bias mengulangi materi yang telah dipelajarinya
dan bias diekpresikan dalam Bahasa sendiri.
Proses belajar dalam teori pendidikan disebut
dengan pembelajaran. Pembelajaran adalah proses
komunikasi dua arah, mengajar yang dilakukan oleh
seorang pendidik (guru), Belajar yang dilakukan
oleh murid. Pembelajaran (Dimyati dan Mujiono,
1999: 297) adalah kegiatan guru secara terprogram
dalam desain instruksional untuk membuat siswa
belajar aktif yang menekankan pada penyediaan
sumber belajar. Pembelajaran sebagai proses belajar,
yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan
kreativitas berpikir siswa, serta meningkatkan
kemampuan mengkonstruksi pengetahuan baru
sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang baik
terhadap materi pembelajaran.

Pada proses belajar, murid dalam menangkap
isi dan pesan belajar kemampuan yang dimilikinya
dalam ranah kognitif, afektif dan psikomotorik.
Ranah kognitif adalah kemampuan yang berkenaan
dengan pengetahuan, penalaran dan pikiran. Ranah
afektif adalah kemampuan yang berkaitan dengan
perasaan dan emosi. Kemudian ranah psikomotorik
adalah kemampuan yang mengutamakan
keterampilan jasmani.
Setiap individu murid mempunyai keunikan
tersendiri dalam belajar. Guru dalam proses
pembelajaran harus bias mengakomodir semua
keunikan yang dimiliki oleh individu murid, agar
pembelajaran yang dilakukan dapat mencapai
tujuan dari belajar, yaitu berubahnya perilaku
manusia. Pembelajaran yang memperhatikan
kondisi dan keunikan setiap individu ini disebut
dengan pembelajaran yang berdifferensiasi.
Menurut Tomlinson (2001: 45), Pembelajaran
Berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan
proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi
kebutuhan belajar individu setiap murid. Dengan
kata lain pembelajaran berdiferensiasi adalah
serangkaian keputusan masuk akal (common sense)
yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada
kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi
haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan
belajar murid dan bagaimana guru merespons
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kebutuhan belajar tersebut. Sehingga guru harus
mampu melakukan pemetaan kebutuhan belajar
murid. Pembelajaran berdiferensiasi haruslah
berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid
dan bagaimana guru merespons kebutuhan belajar
tersebut. Sehingga guru harus mampu melakukan
pemetaan kebutuhan belajar murid.

Carl Rogers adalah seorang ahli psikologi
humanistik yang mempunyai ide-ide hebat,
yang mempengaruhi bidang pendidikan dan
penerapannya. Bukunya yang sangat terkenal
“Freedom to learn and freedom to learn for the
80’s” mengajarkan pendekatan pendidikan yang
lebih manusiawi, lebih personal dan berarti (Sri Esti
Wuryani Djiwandono, 2006: 183).

METODE
Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif.
Metode penelitian kualitatif merupakan prosedur
penelitian yang menghasilkan data deskriptif
berupa kata-kata tertulis atau lisan tentang sifatsifat individu, keadaan atau gejala kelompok yang
dapat diamati (Moleong, 2001:3 dalam Kurniawan,
2013:31). Teknik pengumpulan data berupa studi
literatur dari berbagai referensi yang relevan dengan
tema yang diangkat yaitu Differensiasi Pembelajaran
dalam perspektif Carl R Rogers.

Konsep Belajar Menurut Pandangan Carl R
Roger
Menurut Carl R Roger guru sebagai pendidik
harus memperhatikan prinsip pendidikan dan
pembelajaran. Alasan dari pentingnya seorang
guru memperhatikan prinsip pendidikan dan
pembelajaran adalah:
1.
Manusia mempunyai kekuatan yang wajar
untuk belajar.
2.
Murid akan mempelajari pelajaran yang
bermanfaat bagi dirinya.
3.
Mengorganisasikan bahan pembelajaran dan
ide baru sebagai bagian yang bermakna bagi
murid.
4.
Belajar yang bermakna bagi masyarakat
modern berarti belajar tentang proses belajar,
keterbukaan belajar mengalami sesuatu dan
bekerjasama untuk memperbaiki diri secara
terus menerus.
5.
Belajar yang optimal akan terjadi apabila
siswa berpartisipasi secara bertanggung
jawab dalam proses belajar.
6.
Belajar mengalami (experiental learning)
dapat terjadi, apabila siswa dapat
mengevaluasi dirinya sendiri.
7.
Belajar mengalami menuntut keterlibatan
siswa secara penuh dan sungguh-sungguh.
Cara-cara melakukan proses pembelajaran
yang perlu dilaksanakan oleh seorang guru adalah:
1.
Guru memberi kepercayaan kepada kelas agar
kelas memilih belajar secara terstruktur.
2.
Guru dan siswa membuat kontrak belajar.
3.
Guru menggunakan metode inquiri (belajar
menemukan/discoveri learning).
4.
Guru menggunakan metode simulasi.
5.
Guru mengadakan latihan kepekaan agar
siswa mampu menghayati perasaan dan
berpartisipasi dengan kelompok lain.
6.
Guru bertindak sebagai fasilitator belajar.
7.
Guru menggunakan pelajaran berprogram
agar tercipta peluang bagi siswa untuk
timbulnya kreativitas dalam belajar (Dimyati
dan Mudjiono, 1999: 17)

HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan studi literatur penulis
menguraikan tentang differensiasi Pembelajaran
Prespektif Carl R. Rogers sebagai berikut.
Biografi singkat Carl R Roger
Carl Ransom Rogers lahir pada 8 Januari
1902 di Oak Park, Illinois, pinggiran Chicago.
Ayahnya adalah insinyur sipil, sementara ibunya
bekerja sebagai ibu rumah tangga. Tahun 1924, ia
lulus dari Universitas Wisconsin dan mendaftar ke
Union Theological Seminary. Setelah dua tahun
lulus dari seminari, ia pergi ke Teachers College,
Columbia University, mendapatkan gelar M.A. pada
tahun 1928 dan Ph.D pada tahun 1931. Sementara
ia menyelesaikan pekerjaan doktoralnya, ia terlibat
dalam studi tentang anak. Tahun 1930, Rogers
bekerja sebagai direktur Society for the Prevention
of Cruelty to Children di Rochester, New York.
Dari tahun 1935-1940 ia mengajar di University
of Rochester dan menulis The Clinical Treatment
of the Problem Child (1938), yang berdasarkan
pengalamannya saat bekerja dengan anak-anak
bermasalah. Dalam mengkonstruksi pendekatan
client-centered, ia sangat dipengaruhi oleh praktik
psikoterapi post-Fruedian dari Otto Rank. Tahun
1940, Rogers menjadi profesor psikologi klinis di
Ohio State University, di mana ia menuliskan buku
keduanya, Counseling and Psychotherapy (1942).
Di buku itu, Rogers menyarankan bahwa klien,
dengan membangun relasi yang berdasarkan
pemahaman, penerimaan dari terapis, dapat
menyelesaikan berbagai kesulitan dan mendapatkan
pencerahan (insight) yang dibutuhkan untuk
merekonstruksi hidup.
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Pada terapi Psikologi, Carl R Rogers memberi
kebebasan kepada kliennya untuk mengeluarkan
segala isi hatinya sepuas-puasnya, yang baik
maupun yang buruk dengan metode non directictive
conseling. Carl Roger berusaha memahami dan
merasakan jiwa kliennya kemudian menjauhi diri
dari penilaian normative tentang ucapan pikiran,
perasaan, atau perbuatan klien itu. Dengan demikian
klien itu akan lebih mengenal dan menerima dirinya
sebagaimana adanya, dan akhirnya merasa bebas
memilih dan berbuat menurut individualitasnya
dengan penuh tanggung jawab.
Carl R Rogers tidak dapat menerima manusia
itu sebagai hasil conditioning semata-mata.
Sekalipun seseorang dipenjarakan atau hidup
dalam negara yang diktator. Namun manusia atau
seseorang itu masih mempunyai suatu kebebasan
yaitu kebebasan batin yang masih dapat memilih
dan menentukan hidupnya dengan penuh keberanian
atas pilihan dan keputusan sendiri. Dan bertanggung
jawab penuh atas segala akibat pilihan itu.
Untuk mengembangkan kebebasan ini, kepada
anak didik menurut Carl Rogers perlu diperhatikan
hal berikut:
1.
Pendidik harus berkelakuan wajar dan benar
menurut apa yang terkandung dalam dirinya.
2.
Pendidik harus menerima anak didik dengan
segala aspek-aspek pribadinya. Anak didik
boleh berperilaku jengkel, benci, senang,
lembut, ramah, malu, berani, takut dan yang
lainnya. Pendidik selalu menerima anak
dengan penuh pengertian dan penghargaan.
Jadi pendidik harus menghargai anak didik
tanpa syarat.
3.
Pendidik memiliki rasa empati, yaitu mampu
melihat dan merasakan sesuatu seperti dilihat
atau dirasakan oleh anak didik. Memandang
atau merasakan dunia sekitar seperti dipandang
atau dialami orang lain, bukan sesuatu yang
mudah, karena kita terikat dengan pandangan
kita sendiri, yang terbentuk selama hidup.
Differensiasi Pembelajaran prespektif Carl R
Roger
Carl Rogers adalah seorang psikolog
humanistik yang menekankan perlunya sikap saling
menghargai dan tanpa prasangka dalam membantu
kepribadian seseorang mengatasi masalah
kehidupan. Carl Rogers meyakini masukan yang ada
pada diri seseorang sesuai dengan pengalamannya
dan secara mutlak mengarah pada pemenuhan
kebutuhan dirinya sendiri. Menurut Rogers, ada
dua tipe belajar, yaitu kognitif (kebermaknaan) dan
eksperimental (pengalaman)(Budi Agus Sumantri
dan Nurul Ahmad, 2019:13).

Carl Rogers mengatakan bahwa belajar
yang bermakna bagi masyarakat modern berarti
belajar tentang proses belajar, keterbukaan belajar
mengalami sesuatu dan bekerjasama untuk
memperbaiki diri secara terus menerus. Seseorang
yang beraktivitas akan selalu mempertimbangkan
apakah aktivitasnya tersebut mempunyai makna
bagi dirinya, Jika tidak ada, maka tidak akan
dilakukannya. Belajar yang optimal akan terjadi
apabila siswa berpartisipasi secara bertanggung
jawab dalam proses belajar (Eveline Siregar,
2011:37).
Belajar dengan daya usaha atau inisiatif
sendiri berarti menunjukkan tingginya motivasi
internal yang dimiliki. Siswa yang banyak inisiatif,
akan mampu untuk memandu dirinya sendiri,
menentukan pilihannya sendiri dan berusaha
mempertimbangkan sendiri hal yang baik bagi
dirinya. Belajar dan perubahan berarti keadaan
dunia terus berubah, karena itu peserta didik harus
belajar untuk dapat menghadapi serta menyesuaikan
kondisi dan situasi yang terus berubah. Dengan
begitu belajar yang hanya mengingat fenomena
atau menghafal kejadian dianggap tak cukup
(Eveline Siregar, 2011:37). Ki Hadjar Dewantara
menjelaskan bahwa tujuan dari pendidikan yaitu
menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak,
agar mereka dapat mencapai keselamatan dan
kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai
manusia maupun sebagai anggota masyarakat.
Pernyataan-pernyataan yang dinyatakan
oleh Carl R Rogers di atas membuktikan bahwa
seorang guru harus memperhatikan prinsipprinsip pendidikan dan pembelajaran. Dengan
memperhatikan prinsip-prinsip pendidikan dan
pembelajaran, menunjukkan bahwa seorang guru
sangat berhati-hati dalam menentukan pilihan
dalam proses pembelajaran, sehingga hasil dari
pembelajaran memberi arti penting bagi membangun
ilmu pengetahuan bagi para siswanya. Pembelajaran
yang dilakukan harus bisa menyesuaikan dengan
kondisi murid, sebagai bukti bahwa seorang guru
mempunyai rasa empati dan bias menerima murid
beserta aspek-aspek pribadinya. Pembelajaran yang
dilakukan oleh seorang guru adalah suatu proses
atau usaha untuk memenuhi memenuhi kebutuhan
belajar individu setiap murid. Pembelajaran ini
memandang differensiasi keadaan, kondisi dan
kebutuhan belajar.
Pembelajaran ini mengarah pada pembelajaran
yang berdifferensiasi, seperti yang dikatakan oleh
Tomlinson (2001: 45), Pembelajaran Berdiferensiasi
adalah usaha untuk menyesuaikan proses
pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan
belajar individu setiap murid. Dengan kata lain
pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian
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keputusan masuk akal (common sense) yang dibuat
oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan
murid. Pembelajaran berdiferensiasi haruslah
berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid
dan bagaimana guru merespons kebutuhan belajar
tersebut. Sehingga guru harus mampu melakukan
pemetaan kebutuhan belajar murid. Pembelajaran
berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan
kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru
merespons kebutuhan belajar tersebut. Sehingga
guru harus mampu melakukan pemetaan kebutuhan
belajar murid.
Tomlinson (2001) menjelaskan dalam bukunya
yang berjudul How to Differentiate Instruction in
Mixed Ability Classroom menyampaikan bahwa kita
dapat mengkategorikan kebutuhan belajar murid,
paling tidak berdasarkan 3 aspek. Ketiga aspek
tersebut adalah:
1.
Kesiapan Belajar Murid. Kesiapan
belajar (readiness) adalah kapasitas untuk
mempelajari materi baru. Sebuah tugas yang
mempertimbangkan tingkat kesiapan murid
akan membawa murid keluar dari zona
nyaman mereka, namun dengan lingkungan
belajar yang tepat dan dukungan yang
memadai, mereka tetap dapat menguasai
materi baru tersebut. Ada banyak cara untuk
membedakan kesiapan belajar. Tomlinson
(2001: 46) mengatakan bahwa merancang
pembelajaran berdiferensiasi mirip dengan
menggunakan tombol equalizer pada stereo
atau pemutar CD.
2.
Minat Murid. Minat merupakan suatu keadaan
mental yang menghasilkan respons terarah
kepada suatu situasi atau objek tertentu yang
menyenangkan dan memberikan kepuasan
diri. Tomlinson (2001: 53), mengatakan
bahwa tujuan melakukan pembelajaran yang
berbasis minat, diantaranya adalah sebagai
berikut:
a.
membantu murid menyadari bahwa ada
kecocokan antara sekolah dan kecintaan
mereka sendiri untuk belajar;
b.
mendemonstrasikan keterhubungan
antar semua pembelajaran;
c.
menggunakan keterampilan atau
ide yang dikenal murid sebagai
jembatan untuk mempelajari ide atau
keterampilan yang kurang dikenal atau
baru bagi mereka, dan meningkatkan
motivasi murid untuk belajar.
3.
Profil Belajar Murid. Profil Belajar mengacu
pada cara-cara bagaimana kita sebagai
individu paling baik belajar. Tujuan dari
mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan
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belajar murid berdasarkan profil belajar adalah
untuk memberikan kesempatan kepada murid
untuk belajar secara natural dan efisien. Profil
belajar murid terkait dengan banyak faktor.
Berikut ini adalah beberapa diantaranya:
a.
Preferensi terhadap lingkungan
belajar, misalnya terkait dengan suhu
ruangan, tingkat kebisingan, jumlah
cahaya, apakah lingkungan belajarnya
terstruktur/tidak terstruktur.
b.
Pengaruh Budaya: santai-terstruktur,
pendiam-ekspresif,
personalimpersonal.
c.
Preferensi gaya belajar.
d.
Preferensi berdasarkan kecerdasan
majemuk (multiple intelligences):
visual-spasial, musical, bodilykinestetik, interpersonal, intrapersonal,
verbal-linguistik, naturalis, logicmatematika.
Andini (2016) menjelaskan bahwa
pembelajaran dengan pendekatan diferensiasi
menggunakan berbagai metode (multiple approach)
baik pendekatan dalam konten, pendekatan
proses dan pendekatan produk. Dalam kelas
yang menggunakan diferensiasi, maka guru
akan memperhatikan 3 elemen penting dalam
pembelajaran diferensiasi di dalam kelas yaitu pada
(1) pendekatan Content (input) yaitu mengenai apa
yang akan dipelajari oleh murid, (2) Pendekatan
Proses yaitu bagaimana seorang murid akan
mendapatkan pengetahuan, informasi serta membuat
ide mengenai apa-apa yang telah dipelajarinya, (3)
Pendekatan Product (output), bagaimana murid
akan mendemonstrasikan pengetahuan tentang apa
yang sudah mereka pelajari. Ketiga elemen tersebut
di atas, yang akan dimodifikasi dan diadaptasi
berdasarkan penilaian atau asesmen yang akan
dilakukan sesuai dengan tingkat kesiapan murid,
ketertarikan (interes) dan learning profile.
Carl R Rogers menjelaskan bahwa elemenelemen penting dalam pembelajaran berbasis
pengalaman meliputi keterlibatan pribadi, inisiatif
sendiri, pembelajaran yang signifikan, dievaluasi
oleh pelajar, dan intinya adalah belajar. Carl R
Rogers juga menjelaskan bahwa sebaiknya murid
pada saat proses belajar berlangsung tidak ada unsur
keterpaksaan, melainkan murid diberi kebebasan dan
keleluasaan dalam belajar. Dengan kondisi tersebut
diharapkan murid dapat mengambil suatu keputusan
sendiri serta berani untuk mempertanggung
jawabkan atas apa yang sudah diputuskannya.
Murid berkedudukan sebagai centered
learning (pusat belajar), sedangkan seorang pendidik
berfungsi sebagai fasilitator. Pada hakikatnya
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manusia adalah mahluk yang sangat istimewa,
manusia memiliki kompetensi kemampuan dan
dapat motivasi dirinya untuk mengembangkan
pengetahuan, perilaku dan sikap, oleh karena
itu, setiap individu memiliki kebebasan dalam
mengupayakan pengembangan pengetahuan,
perilaku dan sikap serta dalam pengamalan(Endang
Komara, 2014). Carls R Rogers menjelaskan
bahwa terdapat 2 jenis belajar, ialah belajar tentang
kebermaknaan (kognitif), serta belajar tentang
pengalaman (eksperimental). Guru mengajarkan
materi dalam arti kognitif seperti jika seseorang
itu membuang sampah secara sembarangan maka
mungkin dapat mengakibatkan terjadinya bencana
banjir. Jadi, mengkolaborasikan antara pengetahuan
akademik dengan pengetahuan yang bermakna
ini sangat perlu dilakukan seorang pendidik.
Sedangkan eksperimental learning atau belajar
tentang pengalaman mengaitkan murid secara
personal, berinisiatif, tercantum evaluasi terhadap
individual itu sendiri atau self assessment (Jamil
Suprihatiningrum, 2013).
Carl R Rogers telah mendefinisikan ada
10 prinsip-prinsip dalam pendidikan yang harus
diperhatikan oleh seorang pendidik, yaitu: (1) Setiap
manusia telah memiliki keahlian/ kepandaian dalam
belajar secara natural; (2) Belajar akan dikatakan
bermakna apabila materi dan subjek dapat dirasakan
siswa; (3) Pembelajaran mengaitkan sesuatu yang
terdapat di dalam asumsi mengenai dirinya. (4)
Apabila ancaman dari luar kecil, maka pekerjaanpekerjaan bias sangat mudah untuk dikerjakan
dan dialami. (5) Pengalaman dapat diperoleh
dengan melakukan berbagai metode pembelajaran
yang beragam, Hal ini dapat terjadi jika ancaman
terhadap diri peserta didik rendah; (6) Peserta didik
dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan
baik sesuai dengan keinginannya; (7) Peserta didik
dapat lebih bertanggung jawab terhadap kewajiban
belajarnya jika diberikan kepercayaan menyelesaikan
tugasnya secara mandiri; (8) Mengembangkan
kecerdasan untuk melakukan inisiatif pada peserta
didik baik dari segi pengetahuan, sikap, dan
keterampilan; (9) Kemandirian, kebebasan untuk
berkreasi dalam segala bentuk pembelajaran dapat
mengembangkan kemampuannya sendiri dalam
hal mengevaluasi dirinya sendiri; dan (10) Sistem
pembelajaran yang mengedepankan prinsip sosial
yang diberikan secara berkesinambungan dapat
mengangkat kemampuan masing-masing individu
(Wasty Sumanto, 1987).

PENUTUP
Kesimpulan
Carl R. Rogers adalah seorang ahli psikologi
humanistik yang gagasan-gagasannya berpengaruh
pada bidang pendidikan, Rogers mengutarakan
pendapat tentang prinsip-prinsip belajar yang
humanistik, yang meliputi hasrat untuk belajar,
belajar yang berarti, belajar tanpa ancaman, belajar
atas inisiatif sendiri, dan belajar untuk perubahan
(Rumini,dkk. 1993).
Fokus perhatian dalam pembelajaran
diferensiasi adalah kepedulian pada siswa dalam
memperhatikan kekuatan dan kebutuhan siswa.
Hal inilah yang diperhatikan dalam teori belajar
humanistik Carl Roger. Manusia mempunyai hasrat
untuk belajar, hasrat belajar itu akan berkembang
menjadi belajar yang mempunyai arti dan bermakna
bagi dirinya, jika manusia itu belajar atas inisiatif
atau kehendak sendiri, tanpa ancaman, maka belajar
yang dilakukan akan mencapai tujuan dari belajar
itu sendiri, yaitu perubahan perilaku dari manusia
menjadi yang lebih bermakna dan berarti bagi
kehidupannya.
Pembelajaran diferensiasi sebagi profil
pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan
belajar siswa yang mengharuskan pendidik
mencurahkan perhatian dan memberikan tindakan
untuk memenuhi kebutuhan khusus siswa sehingga
memungkinkan guru melihat pembelajaran dari
berbagai perspektif. Pembelajaran diferensiasi
adalah proses siklus mencari tahu tentang siswa
dan merespons belajarnya berdasarkan perbedaan.
Ketika guru terus belajar tentang keberagaman
siswanya, maka pembelajaran yang profesional,
efesien, efektif, dan menyenangkan akan terwujud.
Murid berkedudukan sebagai centered
learning (pusat belajar), sedangkan pendidik
berfungsi sebagai fasilitator. Pada hakikatnya
manusia adalah makhluk yang istimewa, manusia
memiliki kemampuan serta motivasi untuk
mengembangkan diri ataupun sikap, oleh karena itu,
setiap individu memiliki kebebasan dalam upaya
pengembangan diri dan pengamalannya(Endang
Komara, 2014). Student Centered Learning atau
disingkat SCL merupakan strategi pembelajaran
yang menempatkan peserta didik secara aktif dan
mandiri, serta bertanggung jawab atas pembelajaran
yang dilakukan. Dengan SCL peserta diharapkan
mampu mengembangkan keterampilan berpikir
secara kritis, mengembangkan sistem dukungan
sosial untuk pembelajaran mereka, mampu memilih
gaya belajar yang paling efektif dan diharapkan
menjadi dan memiliki jiwa enterpreneur.
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Abstrak
Penelitian ini didasarkan pada praktik budaya lokal kesenian reog Bulkiyo masyarakat desa Kemloko
kecamatan Nglegok kabupaten Blitar, yang merupakan produk akulturasi nilai Islam-Jawa yang dalam
historiografinya dikenalkan kali pertama oleh prajurit Diponegoro. Kelompok kesenian ini terbentuk
atas dasar hubungan kekerabatan, yang terletak pada nilai pendidikan karakter kegotong-royongan.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dinamika dan nilai Islam-Jawa dalam kesenian reog
Bulkiyo yang ada di kecamatan Nglegok kabupaten Blitar. Metode yang digunakan dalam penelitian
ini adalah metode penelitian sejarah yang memiliki lima prosedur, yaitu pemilihan topik, heuristik,
verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesenian reog Bulkiyo
yang ada di desa Kemloko merupakan bentuk kesenian tradisi lisan. Kelompok kesenian reog Bulkiyo
yang ada di desa Kemloko ini merupakan satu-satunya kesenian reog Bulkiyo yang ada di kabupaten
Blitar. Pada tahun 1970—1999, kesenian reog Bulkiyo mengalami penurunan frekuensi peminat. Hal
ini disebabkan karena berkembangnya pengeras suara, jaranan, dan musik dangdut. Nilai Islam-Jawa
pada kesenian reog yang menonjol dan mencolok terletak pada alat musik, busana, bendera, cerita
Bulkiyo, dan acara pertunjukannya.
Kata kunci: Dinamika, reog Bulkiyo, nilai Islam-Jawa, historiografi, karakter

PENDAHULUAN
Kehidupan masyarakat saat ini menunjukkan
keadaan masyarakat hampir kehilangan unsur
budaya. Sejak dulu unsur ini sudah melekat pada
diri mereka, termasuk kehilangan orientasi nilai
budaya lokal disebabkan oleh pengaruh budaya
barat. Nilai-nilai budaya sejak dulu menjadi konsep
mengenai apa yang hidup dalam pikiran masyarakat
karena dianggap sebagai sesuatu yang bernilai
dan berharga, sehingga sangat penting untuk
dipertahankan (Koentjaraningrat, 1985). Dengan
demikian, disadari ataupun tidak pembentukan
karakter bangsa sangat dipengaruhi oleh dinamika
dan nilai-nilai budaya lokal adat-istiadat masyarakat
setempat.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI), dinamika diartikan sebagai perubahan baik
secara cepat maupun perlahan dari sebuah susunan
struktur dan fungsi dalam sebuah masyarakat.
Sedangkan pengertian dinamika dilihat dari sudut
pandang ilmu sosial adalah gerak masyarakat secara
terus-menerus yang menimbulkan perubahan dalam
tata hidup masyarakat yang bersangkutan. Artinya,
dinamika yang dimaksudkan dalam hal ini, bukanlah
gerakan yang memiliki sifat statis. Melainkan
bersifat dinamis, mengikuti perkembangan dan
perubahan sosial-budaya yang terjadi dalam
kehidupan masyarakat setempat.

Nilai-nilai luhur budaya lokal merupakan
identitas suatu bangsa dan oleh masyarakat dijadikan
orientasi dalam bertindak. Masyarakat Jawa yang
beragama Islam sampai sekarang belum benar-benar
terlepas dari tradisi dan budaya Jawanya. Sehingga
ada beberapa budaya Jawa yang diakulturasi dengan
Islam yang tidak menimbulkan pertentangan
(Marzuki, 2006). Dalam budaya terdapat nilai-nilai
yang terkandung secara otomatis, yang dihasilkan
dari proses perubahan sosial masyarakat setempat.
Dibalik kata kebudayaan terdapat makna yang luas
di dalamnya, sebab tiap masyarakat memiliki ciri
khas yang berbeda yang mencerminkan karakteristik
masyarakat tersebut.
Pertemuan antar budaya yang dibawa oleh
masyarakat mengandung adat-istiadat yang berbeda
satu dengan lainnya. Nilai dalam budaya adalah
gambaran umum terhadap sesuatu yang baik,
benar, sopan, dan lainnya. Salah satu nilai budaya
yang terkandung di dalam produk budaya tersebut
adalah nilai Islam-Jawa. Nilai Islam-Jawa yang
dimaksud dalam penelitian ini adalah nilai agama
Islam yang diakulturasikan dengan budaya Jawa.
Sedangkan istilah Islam-Kejawen dalam perspektif
Koenjaraningrat adalah suatu keyakinan atau konsep
Hindu-Budha yang cenderung ke arah mistik yang
bercampur menjadi satu dan diakui sebagai agama
Islam.
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Kesenian daerah merupakan simbol kearifan
lokal masyarakat daerah tertentu sebagai bentuk
penyajian sebuah seni daerah. Di dalam kearifan
lokal tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai religi
yang dianut masyarakat Indonesia sendiri (Muslim,
2017). Salah satunya adalah kesenian daerah Jawa
Timur yang dipengaruhi oleh budaya Mataram.
Budaya Mataram mengarah pada kerajaan Mataram
baik bercorak Hindu–Budha maupun Islam yang
berpusat di daerah Yogyakarta dan Surakarta.
Seperti budaya pada kesenian reog Bulkiyo yang
merupakan akulturasi budaya Islam, Jawa, dan
Hindu yang berada di desa Kemloko kecamatan
Nglegok kabupaten Blitar (Muhtarom, 2015).
Pertunjukkan sebuah seni tradisional adalah untuk
penyelenggaraan suatu upacara sebagai wujud dari
permohonan hajat seperti sunatan, kelahiran bayi,
perkawinan, dan bersih desa. Tujuan diadakannya
hajatan ini adalah agar tercapainya kedamaian,
kesejahteraan, dan kesuburan dalam kehidupan
(Harist, 2017).
Kesenian reog Bulkiyo berbeda dengan
kesenian reog lainya, reog Bulkiyo diawali dengan
gerakan hormat. Lalu di tengah gerakan kesenian
terdapat gerakan perang yang menjadi gerakan khas
dalam kesenian ini. Sedangkan gerakan hormat
sebagai penutup reog Bulkiyo. Nama “Bulkiyo”
diambil dari kitab Ambiya’ yang berisikan tentang
kisah kehidupan nabi-nabi. Kitab ini dikenal oleh
orang Islam-Jawa yang kehidupannya berada di
daerah pedalaman Jawa Timur dan Jawa Tengah.
Reog Bulkiyo diperkirakan mulai muncul
sekitar tahun 1897 yang dibawa oleh almarhum
Kasan Mustar dan almarhum Kasan Ilyas, yang
keduanya merupakan prajurit Diponegoro.
Asal–usul mereka sampai desa Kemloko adalah
untuk menyelamatkan diri, karena pada saat itu
Pangeran Diponegoro mengalami kekalahan dalam
pertempuran melawan Belanda. Perang Diponegoro
atau disebut perang Jawa berlangsung selama 5
tahun (1825-1830) yang menjadi garis pemisah
dalam perjalanan sejarah pulau Jawa. Berpindahnya
ke desa Kemloko kecamatan Nglegok kabupaten
Blitar ini bersamaan dengan membawa kesenian
reog Bulkiyo ini.
Alasan utama pemilihan temporal waktu tahun
1970-999 tersebut adalah titik awal kemunduran
peminat kesenian reog Bulkiyo. Pada tahun 1970
datangnya pengeras suara (loud speaker) yang
menyebabkan frekuensi undangan pentas reog
Bulkiyo menjadi berkurang. Pada akhir tahun 1999,
kesenian reog ini mengalami pemberhentian (mati
suri). Hal ini dikarenakan terjadinya kekosongan
regenerasi, sehingga pada tahun tersebut tidak ada
pentas sama sekali.
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Reog Bulkiyo sebagai sebuah seni pertujukan
tradisional yang berbasis seni tari memiliki ciri-ciri
khusus dari segi gerak tarian, musik, bendera, dan
kostum. Rangkaian gerakan kesenian reog Bulkiyo
memiliki ciri khas tersendiri, urutan gerakannya
sudah pakem tidak dapat diubah-ubah bentuk dan
gerakannya. Kelompok reog Bulkiyo berdiri atas
dasar hubungan kekerabatan dan memunculkan
pendidikan karakter tentang kegotong-royongan.
Keberadaan reog Bulkiyo tidak lepas dari para
pemain yang setia. Setelah Kasan Mustar dan Kasan
Ilyas meninggal, kesenian tersebut mengalami
pasang surut sampai empat generasi. Pewarisan
kesenian tidak hanya dari bapak ke anak, bahkan
dari paman ke keponakan.
Reog Bulkiyo ini masih bertahan sampai
sekarang, walaupun minimnya undangan. Kesenian
juga sempat berhenti karena tidak ada generasi
penerus dari garis keturunan. Dari awal mulai
terbentuk kelompok kesenian, mereka tidak pernah
mempersoalkan berapa uang yang didapat. Dalam
tiap pementasan reog Bulkiyo, sering kali mereka
hanya mendapatkan imbalan berupa sepiring nasi
dan segelas teh. Tujuan utama mereka mengikuti
keanggotaan tersebut untuk nguri-nguri budaya dan
warisan dari nenek moyang mereka.
Walaupun kesenian reog Bulkiyo sudah ada
sejak tahun 1897, tetapi banyak orang yang belum
mengenal kesenian reog Bulkiyo. Mereka yang
belum pernah menyaksikannya secara langsung
akan mengira kesenian reog Bulkiyo sama
seperti jaranan. Berdasarkan hasil wawancara
dengan Nasrudin Abdul Harist, selaku pelindung
kesenian reog Bulkiyo yang berprosesi sebagai
kasi pemerintahan desa Kemloko di kecamatan
Nglegok kabupaten Blitar pada 11 Januari 2022,
dikatakan sebagai berikut: “dalam kesenian reog
Bulkiyo memunculkan nilai-nilai Islam-Jawa,
sedangkan dalam kesenian jaranan tidak terdapat
nilai Islam sama sekali”. Nilai Islam dalam kesenian
reog Bulkiyo tampak jelas dari peralatan musiknya
yaitu rebana, sedangkan kostum dan seperangkat
gamelan yang digunakan dalam tarian reog Bulkiyo
memperlihatkan ciri khas dari budaya Jawa.
Sepanjang pertunjukan pentas, musik mengalun dari
awal sampai akhir pertujukan. Bendera yang dibawa
pemain menjadi salah satu khas yang membedakan
kesenian reog Bulkiyo dengan kesenian reog
lainnya.
Kesenian reog Bulkiyo merupakan salah satu
kesenian yang sudah ditetapkan sebagai Warisan
Budaya Tak Benda (WBTB) di kabupaten Blitar.
Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam
mengenai kesenian tersebut, untuk mengenalkan
kesenian reog Bulkiyo kepada masyarakat Indonesia
secara umum. Terdapat beberapa penelitian terdahulu
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relevan dengan penelitian ini, yakni penelitian
yang dilakukan oleh Imam Muhtarom (2016),
Haris Mujiono (2019), dan Nasrudin Abdul Haris
(2018). Pertama, penelitian yang merupakan tesis
karya Imam Muhtarom ini yang berjudul “Aspek
Keberlanjutan Reyog Bulkiyo: Kajian Pewarisan
Fungsi”. Imam Muhtarom mendeskripsikan secara
lengkap tentang struktur, pewarisan, dan fungsi
dari reog Bulkiyo. Di dalamnya dijelaskan proses
pewarisan kesenian reog Bulkiyo dari mulai pewaris
pertama hingga pewaris terakhir yaitu pewaris
empat. Karya ini juga dilengkapi beberapa foto
dokumentasi yang menggambarkan busana-busana
dari penari reog Bulkiyo.
Kedua, penelitian yang merupakan
skripsi karya Haris Mujiono ini yang berjudul
“Perkembangan Reog Bulkiyo Di Desa Kemloko
Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar Kajian Teks
dan Konteks”. Karya ini membahas perubahan reog
Bulkiyo dari teks (bentuk) dan konteksnya (fungsi).
Peneliti berusaha menggambarkan perubahan
dari durasi pertunjukan, rias, busana, dan tempat
pementasan. Ketiga, penelitian Nasrudin Abdul
Haris yang berjudul “Pelestarian Budaya: Reog
Bulkiyo Desa Kemloko Kecamatan Nglegok”.
Penelitian ini membahas tentang struktur dan
elemen-elemen yang terdapat dalam kesenian reog
Bulkiyo seperti gerak tarian, musik, bendera, dan
kostum dalam tarian tersebut. Dalam kajian tersebut
juga dijelaskan tentang komunitas kesenian reog
Bulkiyo yang ada di desa Kemloko dari generasi
pertama hingga generasi keempat. Dalam hal ini, ia
menggambarkan stabilitas pementasan reog Bulkiyo
dan peran pemerintah dalam proses keberlanjutan
reog Bulkiyo.
Penelitian yang sudah dilakukan terhadap
reog Bulkiyo ini, umumnya membahas bagaimana
keberlanjutan dan perkembangan dalam pewarisan
reog Bulkiyo. Dalam penelitian tersebut, penulis
mendeskripsikan secara lengkap strukur, pewarisan,
dan fungsi dari reog Bulkiyo. Hanya saja pembahasan
tentang nilai Islam-Jawa dalam kesenian reog
Bulkiyo belum ada yang membahasnya, sehingga
pembahasan terhadap dinamika dan nilai IslamJawa sangat diperlukan. Hal ini dikarenakan banyak
masyarakat terutama daerah setempat yang belum
mengenal eksistensi reog Bulkiyo. Sehingga dalam
penelitian ini, peneliti berusaha untuk memberikan
gambaran secara komprehensif tentang kesenian
reog Bulkiyo. Peneliti juga akan membahas tentang
dinamika pada masa kemunduran, dan nilai IslamJawa yang terkandung di dalam kesenian tersebut.

METODE
Metode yang digunakan dalam penelitian
berjudul “Dinamika dan Nilai Islam-Jawa dalam
Kesenian Reog Bulkiyo di Desa Kemloko (1970–
1999)” adalah metode penelitian sejarah. Menurut
Kuntowijoyo (2013), metode penelitian sejarah
dalam pelaksanaannya memiliki lima langkah,
yaitu pemilihan topik, pengumpulan sumber atau
data (heuristik), pengecekan keabsahan sumber
(verifikasi), penafsiran sumber (interpretasi), dan
penulisan hasil penelitiain (historiografi). Tahapan
pertama, pemilihan topik penelitian yang akan
dilakukan. Peneliti memilih topik sesuai dengan
kedekatan emosional dan kedekatan intelektual,
karena banyak orang yang mudah bekerja ketika
mereka senang dan mampu. Tahapan kedua, peneliti
melakukan observasi dan wawancara terhadap
narasumber, dan melakukan pengumpulan beberapa
buku dan artikel jurnal yang berkaitan dengan tema
tersebut.
Sumber penulisan sejarah dalam penelitian ini
dibagi menjadi dua kelompok, yaitu sumber primer
dan sumber sekunder. Sumber primer yaitu data yang
dikumpulkan melalui metode wawancara. Setelah
itu, teknik yang digunakan peneliti dalam hal ini
dengan melakukan perekaman dan pencatatan hasil
dari pertanyaan yang dibuat terlebih dahulu sebelum
kegiatan wawancara berlangsung. Dalam penelitian
dengan tema atau topik kesenian reog Bulkiyo
di kabupaten Blitar ini, peneliti mewawancarai
empat narasumber, yaitu: Nasrudin Abdul Harist
(pelindung kesenian reog Bulkiyo), Marjadi (ketua
kesenian reog Bulkiyo), Budi Santosa (sekretaris
dan pelaku budaya kesenian reog Bulkiyo), dan
Muh. Thowil (bendahara kesenian reog Bulkiyo).
Sumber sekunder yaitu sumber yang datanya
berupa buku, skripsi, tesis, dan jurnal yang berkaitan
dengan objek penelitian. Sumber sekunder yang
digunakan dalam penelitian ini di antaranya adalah
skripsi jurnal karya Haris Mujiono yang berjudul
“Perkembangan Reog Bulkiyo di Desa Kemloko
Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar Kajian Teks
Dan Konteks”, tulisan Nasrudin Abdul Haris yang
berjudul “Pelestarian Budaya: Reog Bulkiyo Desa
Kemloko Kecamatan Nglegok”, dan tesis Imam
Muhtarom yang berjudul “Aspek Keberlanjutan
Reyog Bulkiyo: Kajian Pewarisan Fungsi”.
Tahapan ketiga, yaitu dengan pengecekan
keabsahan sumber yang telah didapatkan. Tahapan
ini digunakan untuk mengetahui keaslian dari
beberapa sumber yang ditemukan. Ketika sumber
tersebut benar-benar asli maka keabsahannya
dapat dipercaya. Tahapan keempat, yaitu dengan
penafsiran data yang telah didapat dengan cara
analisis data dan sintesis data. Perolehan data
primer dan sekunder dikelompokkan sesuai sifat
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dan karakter masing-masing. Setelah data yang
diuraikan dideskripsikan setiap subbab secara
universal secara menyeluruh agar dapat dipahami
pembaca. Tahapan kelima, yaitu penulisan hasil
penelitian. Hasil dari data yang telah dideskripsikan
dan disajikan dalam artikel jurnal ilmiah ini. Hal ini
bertujuan agar hasil penelitian yang telah disajikan
ini dapat dibaca, dipahami, dan diapresiasi oleh para
pembaca yang budiman.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Perkembangan Kesenian Reog Bulkiyo di Desa
Kemloko
Perang Diponegoro terjadi tahun 18251830 antara Pangeran Diponegoro dengan rakyat
Jawa melawan pasukan Belanda. Belanda berlaku
sewenang-wenang terhadap Kesultanan Yogyakarta
(Santoso, 2016). Perang Diponegoro yang juga
disebut dengan istilah perang Jawa ini merupakan
pemberontakan sosial yang dilakukan oleh sebagian
besar masyarakat Jawa Timur, Jawa Tengah, dan
masyarakat daerah pesisir. Menurut pendapat Carey
(1986), pemicu awal terjadinya perang adalah
ketika pemerintah kolonial memutuskan untuk
memperbaiki jalan-jalan kecil di sekitar daerah
Yogyakarta, salah satu ada yang melewati pagar
sebelah timur Tegalrejo.
Tepat pada 23 Maret 1830 perang Diponegoro
berakhir karena tertangkapnya Pangeran Diponegoro
di Magelang, saat mengalami kekalahan dalam
sebuah perundingan curang yang lakukan oleh
Belanda. Tertangkapnya Pangeran Diponegoro
membuat kekosongan komando tertinggi perang.
Para kiai yang menjadi perwira melakukan
diaspora (penyebaran diri), karena Belanda
berusaha menangkap sisa-sisa pasukan perang
Diponegoro yang kebanyakan berasal dari kalangan
kiai dan ulama. Para perwira yang berhasil lolos
menyamarkan diri menjadi rakyat biasa dengan
menyembunyikan identitas dan mengganti nama
(Nurhadi, 2018).
Reog Bulkiyo merupakan kesenian yang
didirikan oleh Prajurit Diponegoro yang melarikan
diri dari tentara Belanda. Mbah Kasan Mustar dan
mbah Munawi yang berasal dari Begelanan, Jawa
Tengah, berlari ke arah timur sampai ke daerah
Blitar. Tepat di daerah Kemloko mereka membuka
lahan untuk tempat tinggal. Kesenian reog Bulkiyo
merupakan kesenian yang bernafaskan Islam, yang
muncul bersamaan dengan kesenian lainnya seperti
kesenian jedor dan genjring.
Kesenian reog Bulkiyo yang ada di daerah
Kemloko merupakan satu-satunya kesenian reog
Bulkiyo yang ada di kabupaten Blitar. Berdirinya
kesenian reog Bulkiyo ini bersamaan dengan
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didirikannya desa Kemloko yang juga dibabat
oleh mbah Munawi dan mbah Kasan Mustar pada
tahun 1897. Penamaan Kemloko diambil dari kata
“kamalaka” yang merupakan nama tumbuhan yang
berasal dari India, dan kepala desa yang pertama
dikepalai oleh Tjodikoro (Muhtarom, 2017).
Sejarah perkembangan reog Bulkiyo ini
sebenarnya menceritakan perjuangan anak bangsa
melawan penjajah Belanda maupun Jepang.
Penamaan Bulkiyo ini diambil dari kitab Ambiya’.
Penamaan Bulkiyo merupakan salah satu cara untuk
mengelabui penjajah agar tidak dapat mengenal
bahwa mereka merupakan Prajurit Diponegoro
yang melarikan diri. Asal nama Bulkiyo ditemukan
dalam urutan pasukan Diponegoro yang bentuk
pengangkatan pemimpin prajuritnya didasarkan
pada model Janissari (pasukan elit kerajaan Turki).
Pasukan elit ini merupakan pasukan terpilih yang
memiliki kemampuan unggul, pemahaman medan
perang dengan taktik yang baik, dan dilengkapi
dengan senjata yang lengkap.
Reog Bulkiyo awalnya didirikan untuk sarana
mengasah fisik dalam kegiatan latihan perang dan
hiburan pada waktu senggang. Kekompakan dalam
memainkan reog Bulkiyo ini membuat gerakannya
terlihat indah yang tersusun dari penari rontek,
pengarep, dan penari prajurit. Delapan penari
pengarep berbaris menggunakan formasi empatempat. Sedangkan rontek berada di luar barisan
yang menjadi pemimpin jalannya tarian. Gerakan
dalam reog Bulkiyo diawali dengan gerakan hormat
penari kepada penonton reog. Sahutan dari alat
musik kenong, bende, kempul, dan pecer saling
berirama dengan konstan. Disusul dengan suara
slompret yang menyeruak di udara dengan suara
samar-samar dari alat musik rebana.
Dalam pementasan reog Bulkiyo, rontek
memiliki peran yang penting. Rontek yang selalu
berada di depan menjadi pemimpin jalannya
pementasan. Rontek mengatur setiap perubahan
fase formasi yang ada dalam gerakan reog dengan
membawa bendera di tangan. Bendera yang
dibawa berwarna putih dengan gambar Dasamuka
dan Hanoman yang saling berhadapan. Setelah
para pemain melakukan gerakan hormat sebagai
pembuka, para prajurit dan pengarep melakukan
gerak aba-aba, iring-iring prajurit, lincak gagak,
langkah seoran, gagahan dhodok (ngasah gaman),
nantang, hormat kedua, rubuh-rubuh gedhang, dan
terakhir untir-untir (hasil wawancara dengan bapak
Marjadi selaku ketua kesenian reog Bulkiyo yang
dilakukan pada tanggal 25 Januari 2022).
Gerak perang dilakukan oleh dua pemain
pengarep yaitu dengan membenturkan kedua
pedang yang dibawanya. Dalam adegan perang
ini menggambarkan perkelahian yang berusaha
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dalam mempertahankan hidup. Adegan perang ini
merupakan klimaks dari pementasan kesenian reog
Bulkiyo. Gerakan hormat juga sebagai penutup
jalannya pementasan. Pada saat pementasan reog
Bulkiyo tidak pernah mematok harga, bahkan para
pemain juga pernah hanya diberi sepiring nasi dan
segelas teh. Istilahnya dengan kalimat “sadak lawe”
yang memiliki arti kulo seng ndadak panjenengan
seng luwe.
Reog Bulkiyo merupakan salah satu
kesenian yang tua, pewarisan reog Bulkiyo sampai
sekarang sudah mencapai lima generasi. Setelah
meninggalnya Kasan Mustar dan Kasan Ilyas,
pewarisan diteruskan oleh Samat Kasri. Kemudian
diteruskan lagi oleh Jasman, setelah Jasman
meninggal diwariskan kepada keponakannya yaitu
Supangi. Setelah Supangi meninggal pewarisan
diberikan kepada Marjadi hingga sekarang. Gerakan
dalam kesenian reog Bulkiyo dari mulai terbentuk
hingga sekarang yaitu pakem dan porem. Seperti
pendapat Nasrudin Abdul Harist sebagai penasihat
kesenian reog Bulkiyo:“gerakan dalam reog
Bulkiyo yaitu pakem dan porem. Gerakanya dari
dulu hingga sekarang tetap sama, tidak mengalami
perubahan”.
Gerakan pakem merupakan gerakan tidak
pernah berubah. Tidak ada yang berani merubah
atau bahkan mengganti karena akan menghilangkan
unsur kemurnian di dalamnya. Gerakan pakem ini
menimbulkan gerakan porem, yaitu sebuah kondisi
permainan yang berhasil membangun harmoni
antara penari satu dengan penari lainnya dengan
cara memadu antara gerak dan musik. Gerakan yang
porem ini membuat pementasan enak dilihat oleh
penonton (Harist, 2018). Kesenian reog Bulkiyo
setelah itu sempat mengalami pasang surut bahkan
sampai mati suri.
Masa Kemunduran Kesenian Reog Bulkiyo
Tahun 1970-1999
Kelompok kesenian reog Bulkiyo di desa
Kemloko yang didirikan oleh Kasan Mustar
merupakan satu-satunya kelompok kesenian
reog Bulkiyo yang ada di kabupaten Blitar. Pada
perkembangannya, didirikan di desa Trenceng,
Kademangan. Namun kelompok ini tidak dapat
berdiri lama, karena tidak ada hubungan kekerabatan
dengan pendiri reog Bulkiyo. Tujuan utama
didirikannya reog karena faktor ekonomi, sehingga
para pemain tidak memiliki semangat untuk nguringuri atau memelihara secara sukarela kesenian
nenek moyang tersebut. Hubungan kekerabatan
pemain reog yang didirikan oleh Kasan Mustar sangat
erat, sehingga tidak pernah mempermasalahkan
berapa uang yang didapatkannya.

Kesenian reog Bulkiyo yang berdiri hampir
130 tahun, tidak mengalami perubahan baik dari
segi geraknya, tarian, musik, dan kostumnya.
Sekalipun mengalami perubahan, hanya pada
kemampuan para penari dalam mengolah badannya
dan bukan pada koreografinya. Stabilitas ragam
gerak kesenian reog Bulkiyo sangat dijaga dari dulu
hingga sekarang. Hal ini berbeda dengan kesenian
tradisi lain seperti wayang kulit dan jaranan, yang
berusaha diadopsi dengan budaya trending masa
kini. Pada masa kepemimipinan Supangi, pernah
ada yang yang berusaha memasukkan alat musik
kendang ke dalam permainan reog Bulkiyo, namun
hasilnya malah menciptakan keganjilan dan tidak
menghasilkan keharmonisan. Seperti pendapat
Santoso, salah satu pemain reog Bulkiyo: “Tidak
cocok ketika memasukkan alat musik baru ke dalam
permainan reyog bulkiyo” (Hasil wawancara dengan
bapak Budi Santoso, selaku sekretaris kesenian reog
Bulkiyo, yang dilakukan pada tanggal 11 Januari
2022).
Kesenian yang berdiri sejak tahun 1897
tersebut pernah mengalami kemunduran yang
disebabkan beberapa faktor. Pada tahun 1970
merupakan awal kemunduran kesenian reog Bulkiyo.
Berkembangnya zaman membuat kemajuan
teknologi dimana-mana, salah satunya munculnya
pengeras suara (loud speaker) di daerah Kemloko
berakibat berkurangnya minat masyarakat melihat
pentas reog Bulkiyo. Pengeras suara yang berbentuk
toa’ berukuran besar diikatkan pada pohon yang
tinggi agar suaranya dapat didengar oleh banyak
orang. Toa’ juga dilengkapi dengan tape recorder
yang memudahkan dalam mendengarkan musik
apapun. Suara yang dihasilkan toa’ lebih kuat dan
bisa dijangkau oleh orang banyak. Pengeras suara ini
membuat masyarakat tertarik, karena mendapatkan
hiburan yang harganya minim.
Perkembangan pengeras suara semakin
intensif dan semakin maju. Pengeras suara yang
awalnya berukuran besar berkembang menjadi
lebih kecil, memudahkan untuk dibawa kemanamana. Pengeras suara dilengkapi dengan amplifier
yang menghasilkan suara lebih kuat dibanding
dengan sebelumnya. Amplifier berguna mengatur
karakteristik audio yang dapat diubah sesuai
dengan apa yang kita inginkan. Bersamaan itu juga
berkembang teknologi layar tancap, radio, dan
televisi sebagai sarana hiburan masyarakat. Seiring
dengan berkembangnya teknologi, kesenian jaranan
muncul kembali yang diadopsi dengan campursari.
Masyarakat yang awalnya kurang berminat dan
menganggap jaranan menakutkan karena terdapat
unsur trace menjadi tertarik kembali.
Kesenian yang di bawakan oleh kalangan
gadis dengan perpaduan musik campursari menjadi
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kesenian yang menghibur dan banyak penonton.
Seperti ungkapan Bapak Budi Santoso salah satu
pemain reog Bulkiyo, “Banyaknya pemain meninggal
dan para pemain yang sudah berusia lanjut. Tidak
hanya itu ,masyarakat banyak yang tertarik dengan
kesenian jaranan. Jaranan merupakan kesenian
yang bisa dimodifikasi, sedangkan kesenian reog
Bulkiyo pakem dari mulai terbentuknya. Tidak
bisa ditambah gerakan-gerakan seperti yang ada
pada jaranan”. Perpaduan jaranan yang diadopsi
dengan tari-tarian di luar pakem seperti dangdut
dan campursari menghilangkan unsur ndadi. Ndadi
merupakan masuknya kekuatan lain yang dipercaya
berasal dari roh-roh atau danyang desa ke dalam
tubuh pemain. Pada saat tersebut penari berperilaku
di luar batas karena melakukannya tanpa sadar
(Salim, 2014).
Kesenian jaranan merupakan kesenian
tradisional yang kental kesan magis dan spiritual.
Kesenian jaranan mengandung kekuatan animisme
dan dinamisme yang diwujudkan dalam bentuk
tarian. Pada saat pertunjukan, kesenian jaranan
identik dengan kesurupan dan atraksi-atraksi yang
dilakukan penari saat ndadi. Sebelum kesadaran
pemain kembali, biasanya pemain jaranan meminta
hal-hal yang tidak wajar, seperti meminta bunga
untuk dimakan atau makan pecahan kaca (Agung
dan Soetopo, 2021). Pada waktu itu terdapat
beberapa kelompok jaranan di desa Kemloko, di
antaranya jaranan sido rukun dan cemani putro.
Yang masih bertahan sampai sekarang yaitu jaranan
cemani putro.
Pada tahun 1960, musik dangdut mulai
muncul di daerah Jawa Timur bagian Surabaya.
Banyak muncul grub-gub musik dangdut yang
dipelopori oleh grub Orkes Melayu Sonata. Musik
dangdut Jawa Timur dengan berjalannya waktu
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mulai berkembang pesat. Setiap daerah berusaha
mengaransemen musik dangdut dan dipadukan
dengan etnis daerah masing-masing (Susanti, 2019).
Pada tahun 1980, musik dangdut mulai menguat di
daerah Blitar. Setiap ada pementasan dangdut selalu
dibanjiri penonton, terutama dari kaum muda.
Banyaknya inovasi kesenian yang muncul di
daerah Blitar, menyebabkan kesenian reog Bulkiyo
semakin surut. Pada akhir tahun 1999, kesenian
reog Bulkiyo sampai mengalami mati suri. Pada
waktu itu, tidak ada pentas sama sekali karena
kekosongan pimpinan kesenian reog Bulkiyo.
Banyak pemain yang sudah berusia lanjut dan ada
beberapa yang sudah meninggal dunia. Masyarakat
sendiri cenderung tertarik dengan kesenian yang
sudah diadopsi dengan budaya masa kini. Kesenian
reog Bulkiyo tidak berhenti di sini, Supangi sebagai
pewaris ke-4 mencoba menghidupkan kesenian
tersebut. Dengan bantuan kerabat, tetangga, dan
pemerintah setempat, tahun 2009 kesenian reog
Bulkiyo dapat diaktifkan kembali.
Nilai Islam-Jawa dalam Kesenian Reog Bulkiyo
Pada abad-14 awal munculnya kerajaan Demak
menjadi tonggak awal masuknya kebudayaan Islam.
Secara tidak langsung menjadi pemicu transformasi
budaya yang awalnya budaya Hindu-Budha menjadi
Islam. Salah satu bentuk akulturasi dapat dilihat dari
suatu kesenian maupun karya sastra. Dalam sebuah
karya sastra terdapat pesan yang mengandung nilai
moral yang disampaikan dalam akulturasi budaya
tersebut (Setyawan, 2019). Reog Bulkiyo merupakan
kesenian Islam-Jawa yang yang berlatar belakang
peperangan dalam mengusir kompeni Belanda.
Dalam susunan struktur yang ada dalam kesenian
reog Bulkiyo memiliki nilai-nilai Islam-Jawa yang
dapat dilihat dari beberapa hal, di antaranya sebagai
berikut.

Alat Musik
Daftar Alat Musik Dalam Kesenian Reog Bulkiyo Desa Kemloko

No.
1.

Alat Musik
Bende

2.

Pecer dan
Slompret

Gambar

Keterangan
Gong kecil, bende ini berasal dari Bagelenan, Jawa Tengah

Pecer merupakan alat musik jenis simbal. Pecer digunakan
untuk menentukan tempo permainan reyog bulkiyo.
Sedangkan alat musik slompret ini mirip pipa yang terbuat
dari kayu.
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3.

Trinting

Alat musik yang termasuk rebana yang cara memainkannya
dengan cara dipukul dengan telapak tangan.

4.

Jur/Kepul

Alat musik yang biasanya disebut sebagai anak gong,
karena bentuknya yang memang mirip dengan gong tapi
berukuran kecil.

5.

Geduk

Salah satu jenis rebana yang cara memainkan dengan cara
dipukul menggunakan drum stick.

6.

Gong

Gong merupakan alat musik yang terkenal di daerah Asia.
Cara memainkannya dengan cara dipukul dengan pemukul
yang berlapiskan kain.

7.

Rebana

Alat musik yang cara memainkan dengan cara dipukul
menggunakan telapak tangan. Alat musik rebana berasal
dari daerah Timur Tengah.

Sumber: Nasrudin Abd Harist, 2010
Dalam kesenian reog Bulkiyo, alat musik
berperan sangat penting dalam jalannya pementasan.
Bunyi dari alat musik menentukan gerak dari para
pemain reog. Musik mengalun dari awal sampai
akhir pementasan, sehingga perubahan ritme musik
mempengaruhi cepat lambatnya gerakan pemain.
Alat musik yang digunakan dalam reog Bulkiyo
merupakan hasil akulturasi antara budaya Islam
dan budaya Jawa. Gong, bende, dan jur merupakan
alat musik yang masuk dalam gamelan. Gamelan
diperkirakan lahir pada masa Hindu-Budha.
Gamelan berasal dari kata nggamel (dalam bahasa
Jawa) berarti memukul/menabuh yang diberi
akhiran an sebagai kata benda. Gamelan merupakan
satu kesatuan alat musik yang dimainkan saat
pertunjukan. Irama musik yang dihasilkan dari
gamelan mencerminkan keselarasan hidup orang
Jawa yang ketika didengarkan menenangkan
jiwa seseorang. Suaranya yang menenangkan
mencerminkan bahwa orang Jawa begitu kalem.
Sehingga gamelan biasanya dimainkan ketika
ada acara-acara hajatan besar seperti pernikahan,
sunatan, dan masih banyak lainya (Hastuti, 2010).
Slompret merupakan alat musik yang terbuat
dari kayu. Slompret merupakan satu-satunya
instrumen tiup dalam kesenian reog Bulkiyo.
Pada slompret terdapat terdapat perbedaan nada
dasar yang disebabkan arganologi dari instrumen
itu sendiri. Semakin besar ukuran rongga yang

ada dalam slompret, maka nada yang dihasilkan
semakin besar. Begitu juga sebaliknya semakin
kecil rongga nada yang dihasilkan semakin kecil.
Nada-nada yang dihasilkan dari instrumen slompret
membentuk jalinan nada yang disebut dengan
cengkok (Prasetya, 2018).
Gamelan juga melambangkan semangat
dalam kebersamaan. Dalam memainkan gamelan
tidak hanya cukup satu orang saja, melainkan
harus dimainkan bersama-sama agar menghasilkan
keselarasan dan keseimbangan. Gamelan yang
digunakan dalam reog Bulkiyo asli berasal dari
daerah Begelanan, Jawa Tengah. Dahulu sebelum
memainkan gamelan, alat musik ini harus dislameti
terlebih dahulu, tujuannya agar ketika dipukul
gamelan mengeluarkan suara yang indah.
Trinting dan geduk masuk ke dalam alat
musik rebana yang merupakan alat musik yang
bernafaskan Islam. Rebana biasanya juga disebut
sebagai alat musik terbang yang sudah ada sejak
zaman nabi Muhammad SAW. Rebana masuk ke
dalam alat musik perkusi yang sumber bunyinya
berasal dari membran atau kulit binatang seperti
sapi. Pada umumnya rebana digunakan untuk
mengiringi pembacaan sholawat Nabi yang inti
sarinya berisi pembacaan riwayat Nabi Muhammad
SAW (Sinaga, 2021). Pada saat pementasan, rebana
tidak hanya diperdengarkan suaranya, tetapi rebana
dibawa oleh penari prajurit sambil dimainkan. Cara
ini untuk menunjukkan bahwa terdapat unsur Islam
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dalam kesenian reog Bulkiyo. Sedangkan gamelan
dimainkan di pinggir arena oleh pemain gamelan
khusus.
b.

Busana
Busana dalam pertunjukan tari memegang
peran sangat penting, karena dalam pemilihan
desain, warna, dan pelengkap busana menyampaikan
pesan dan makna yang terkandung di dalamnnya.
Setiap kesenian reog memiliki ciri khas busana yang
berbeda-beda. Dalam kesenian reog Bulkiyo antara
pemain rontek dan prajurit mengenakan kostum
yang berbeda. Berikut hasil wawancara dengan
Bapak Budi Santoso: “pakaian yang digunakan
didominasi dengan warna merah putih. Pakaian
yang dibawa pemain bendera (rontek) dan pembawa
pedang menggunakan pakaian beskap warna
hitam. Sedangkan untuk penarinya menggunakan
kemeja putih dan menggunakan udeng gilik bawang
sebungkul.”
Hasil wawancara di atas menggambarkan
bahwa pakaian yang digunakan pemain reog
merupakan baju jadul Jawa yang didominasi
warna merah-putih. Warna merah putih lambang
perjuangan Bangsa Indonesia. Lambang merah
putih sudah digunakan sejak dahulu, yaitu terdapat
pada jenang merah dan jenang putih.

(Foto pemain kesenian reog Bulkiyo desa
Kemloko)
Salah satu busana pada pemain reog adalah
blangkon yang dipakai oleh rontek dan dua pembawa
pedang. Blangkon adalah alat yang digunakan
sebagai penutup kepala yang terbuat dari bahan
batik. Blangkon merupakan pakaian tradisional
Jawa yang digunakan oleh kaum pria dalam
melengkapi pakaian tradisional Jawa. Iket atau
blangkon sudah ada sejak abad 20-an, dimana Aji
Saka berhasil mengalahkan Dewata Cengkar hanya
dengan menggelarkan penutup kepala yang dapat
menutupi wilayah Jawa. Fungsi lain blangkon yaitu
sebagai fungsi sosial yang menunjukkan martabat
dan sosial seseorang. Masyarakat Jawa beranggapan
bahwa kepala pria memiliki arti yang penting, maka
dari itu harus dilindungi menggunakan penutup
kepala. Pada zaman dahulu, blangkon digunakan
sebagai pakaian keseharian bahkan bisa dikatakan
hampir wajib digunakan (Toekio, 1981).

(Foto busana perempuan pemain kesenian reog
Bulkiyo desa Kemloko)

(Foto busana laki-laki pemain kesenian reog
Bulkiyo desa Kemloko)
Ada versi yang menyebutkan bahwa blangkon
merupakan pengaruh budaya Hindu dan Islam.
Para pedagang Gujarat yang keturunan Arab selalu
menggunakan sorban, kain yang dililitkan di
kepala. Orang Jawa yang melihatnya terinspirasi
untuk memakai ikat kepala seperti mereka. Ketika
Islam masuk ke tanah Jawa, blangkon dikaitkan
dengan nilai transedental. Di bagian belakang
blangkon terdapat dua ujung yang saling terikat.
Dua ujung tersebut merupakan simbol Syahadatain
(syahadat tauhid dan syahadat rasul). Syahadat
tauhid berisi kesaksian tiada Tuhan selain Allah.
Sedangkan syahadat rasul berisi kesaksian bahwa
Nabi Muhamad SAW adalah utusan Allah. Kain
yang saling terikat dan dipakai di kepala. Kepala
bagi orang Jawa merupakan bagian paling terhormat
yang maknanya syahadat harus ditempatkan tempat
yang paling atas. Sehingga pemikiran apapun yang
keluar harus berisikan sendi-sendi Islam (Cisara,
2018).
Setelah Perjanjian Gianti (1755), kesultanan
Mataram pecah menjadi dua, yakni Yogyakarta dan
Surakarta. Bentuk blangkon versi pola Yogyakarta
memiliki ciri khusus tersendiri. Pada blangkon
terdapat lipatan yang disebut wiron, yaitu bagian
atas menyamping dan dilipat pada bagian kiri dan
kanan menghadap atas. Lipatan pada wiron ini
berjumlah 17, yang mengartikan jumlah rokaat pada
Sholat dalam satu hari. Para peyebar Islam di Jawa
Walisongo menggunakan simbolisasi blangkon pola
Yogyakarta untuk menyebarkan Islam, sehingga
blangkon pola ini dibuat dengan memperhatikan
nilai-nilai Islam.
Blangkon yang digunakan pemain prajurit
reog Bulkiyo memiliki ciri khas tersendiri, bagian
luar blangkon diberi lapisan kain berwarna merah
putih yang disebut dengan udheng gilik bawang
sebungkul. Baju yang dipakai oleh pemain reog yaitu
baju putih lengan panjang dan baju beskap berwarna
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hitam. Beskap merupakan baju sejenis kemeja pria
dalam tradisi Jawa Mataram. Bagian baju depan
berbentuk simetris dengan dilengkapi kancing yang
menyamping. Sedangkan bagian belakang dipotong
dengan bentuk yang berbeda untuk mengantisipasi
tempat Keris. Beskap bagi orang Jawa merupakan
pakaian yang mengandung banyak filosofis
kehidupan. Baju beskap selalu dilengkapi dengan
benik (kancing baju). Makna dari benik yaitu agar
setiap orang dalam melakukan tindakanya selalu
(diniknik), yaitu selalu mempertimbangkan agar
tidak merugikan orang lain (Cisara, 2018).
Dalam ajaran Jawa, busana Jawa mengajarkan
bahwa dalam melakukan segala sesuatu harus
harmoni yang berkaitan dengan aktivitas seharihari, baik itu berhubungan dengan dengan sesama
manusia maupun dengan Tuhan. Beskap hitam
hanya dipakai oleh rontek dan dua pemain perang,
sedangkan enam pemain prajurit menggunakan
baju beskap atau surjan batik. Busana bawah
pemain reog yaitu menggunakan celana panjang
berwarna hitam, celana pendek berwarna merah
dan paling luar ditutup dengan jarit barong. Bagian
atas celana dilengkapi dengan setagen atau biasanya
terkenal dengan sebutan centhing. Jarit barong ini
dipadu dengan pakaian beskap. Bagian depan jarit
dilipat-lipat yang oleh orang jawa biasanya disebut
dengan mewiru. Mewiru memiliki makna orang
jawa harus hati-hati, jangan sampai keliru karena
dianggap kurang baik. Stagen/centhing berfungsi
sebagai pengikat jarit barong pada pinggang supaya
tidak jatuh. Stagen/centhing diibaratkan usus yang
panjang memberikan makna orang Jawa harus sabar.
Dalam pementasan pemain reog membawa
keris yang dibawa oleh dua pemain pengarep.
Keris merupakan senjata tikam golongan belati
yang ujungnya berbentuk runcing. Keris di Jawa
sudah dikenal masyarakat sejak zaman kerajaan
Mataram Hindu. Pada jaman dahulu, keris dianggap
menambah nilai kebesaran Raja Jawa. Keris juga
dianggap untuk memberikan kekuatan gaib.
Bendera
Dalam pementasan reog Bulkiyo, bendera
merupakan salah satu unsur yang sangat penting.
Bendera yang dibawa oleh rontek berfungsi
memimpin jalannya pentas. Rontek mengatur
jalannya permainan dan peperangan pemain reog.
Bendera yang didominasi dengan warna putih
bergambar Dasamuka dan Hanoman. Gambar dua
tokoh merupakan perwujudan sosok Hanoman dan
Dasamuka sebagaimana yang ada dalam wayang
kulit.
Di dalam bendera mengandung nilai IslamJawa, yakni terdapat pada gambar Hanoman
dan Dasamuka yang saling berhadapan. Dalam

kebudayaan Jawa, gambar Hanoman merupakan
perwujudan kera putih yang di dalamnya membawa
kebenaran dan kesucian. Sosok Hanoman ini
melambangkan sosok yang sudah terbebas dari segala
nafsu jahat dan kotor. Sedangkan gambar Dasamuka
melambangkan sosok yang membawa kejahatan dan
keburukan. Dasamuka ini melambangkan seseorang
yang dipenuhi dengan nafsu kotor dan kejahatan.
Dasamuka selalu berbuat keangkaramurkaan yang
menyebabkan kesengsaraan di dunia. Warna putih
melambangkan kesucian menggambarkan bahwa
setiap keburukan (nafsu jahat) yang ada pasti dapat
dikalahkan dengan kebaikan (nafsu baik) (Harist,
2018).
Warna putih yang mendominasi bendera
melambangkan kesucian, setiap keburukan pasti
dikalahkan oleh kebaikan. Manusia diciptakan
oleh Allah sebagai makhluk yang sempurna, yaitu
dianugerahi nafsu dan akal. Nafsu merupakan
musuh bebuyutan akal dalam jiwa manusia
(Abdillah, 2019). Para ulama menyimpulkan nafsu
pada manusia dalam Al-qur’an, yaitu Nafs alamarah bi al-su’ (nafsu yang mendorong melakukan
kejahatan), Nafs al-lawwamah (jiwa kesadaran
melawan nafsu amarah), Nafs al-mulhamah (jiwa
yang terilhami), Nafs al-mutma’inah (jiwa yang
tenang), Nafs a-radhiyah (jiwa yang ridha), Nafs
al-mardhiyah (jiwa yang berbahagia), dan Nafs alsafiyah (jiwa yang tulus murni) (Abdillah, 2019).
Manusia yang hanya mengikuti hawa
nafsu akan membawa kelalaian dan keburukan.
Sebagaimana firman Allah dalam QS. Yusuf ayat
53:

َ َ َ ْ َّ َّ
ْ َ ُ ِّ َ ُ َ َ
ْالسو ِء
ُ ل َم َر ٌة با
ْ
 ِإن انلفس,وما أبرئ نف ِس
ِ
َُ
َّ ْ ِّ َ َ َ َ َ
)53(  ِإن َر ِّب غف ْو ٌر َّر ِحيْ ٌم,ب
ِإالما ر ِحم ر

Artinya: “Dan Aku tidak membebaskan (dari
kesalahan), karena sesungguhnya nafsu itu
selalu menyuruh kepada kejahatan. Kecuali
nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku.
Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun
lagi Maha Penyayang” (QS. Yusuf: 53).

c.

Ayat tersebut merupakan anjuran agar Manusia
memelihara kesucian nafsu dan tidak mengotorinya.
Karena nafsu cenderung mengikuti hal yang disukai
dan sulit untuk dicegah. Kecuali nafsu-nafsu yang
dirahmati Allah, sehingga terlindung dari perbuatan
kebiasaan berbuat buruk.
d.

Cerita Bulkiyo
Nilai Islam dalam pementasan kesenian reog
Bulkiyo terdapat pada cerita perjalanan hidup
Bulkiyo. Nama Bulkiyo merupakan nama tokoh
yang diambil dari kitab Ambiya’. Kata Ambiya
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dalam bahasa Arab merupakan jamak dari kata
Nabi. Kitab Ambiya’ ditulis menggunakan huruf
Arab dalam bahasa Jawa (pegon). Kitab Ambiya’
ini menceritakan kisah seputar nabi-nabi yang ada
dalam agama Islam. Kitab Ambiya’ terkenal di
kalangan masyarakat pedalaman Jawa Tengah dan
Jawa Timur.
Menurut Supangi (generasi ke-4) cerita dalam
reog Bulkiyo yaitu penggambaran sosok Bulkiyo
yang sedang melakukan perjalanan lantaran mencari
nabi Muhammad karena terpesona dengan dua
kalimat syahadat. Bulkiyo merupakan tokoh dari
daerah Mesir sebelum Nabi Muhammad SAW
dilahirkan. Tokoh Bulkiyo ini penasaran tentang
Muhamad yang sering didengar dari kitab-kitab
sebelum Alquran yaitu Injil dan taurat. Di dalamnya
sering disebutkan Nabi kekasih Allah yang terakhir.
Dalam perjalanan Bulkiyo terlibat perang dengan
kerajaan Rum di wilayah Mesir yang dipimpin
oleh Bagindo Lawe dengan kerajaan Kerungkolo.
Bulkiyo berpihak pada kerajaan Rum membantu
kemenangan Islam. Dalam peperangan tersebut,
Islam tidak keluar sebagai pemenang, peperangan
berakhir dengan seimbang. Setelah peperangan
berakhir, Bulkiyo melanjutkan pencariannya
dan mendapati bahwa Nabi Muhammad belum
dilahirkan (Hasil wawancara dengan bapak Muh.
Thowil selaku bendahara kesenian reog Bulkiyo,
yang dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2022).
Manifestasi dari sosok Bulkiyo dan Karungkolo
pada pementasan reog Bulkiyo terdapat pada dua
penari pengarep. Dua penari pengarep ini membawa
Keris merupakan wujud dari kisah peperangan
Bulkiyo dengan Karungkolo yang kafir. Keduanya
berperang membela keyakinannya masing-masing.
Nilai Jawa tampak pada senjata keris, senjata ini
merupakan alat tajam untuk berperang pada jaman
dahulu. Keris pada jaman sekarang digunakan
sebagai aksesoris kelengkapan busana upacara
adat. Pusaka ini sangat dimuliakan, karena dalam
merawat, memegang, dan membukanya memiliki
tata cara tersendiri (Muspita dkk., 2019).
Pusaka keris ini mulai berkembang sejak
zaman Sultan Agung (1613—1645). Pada saat itu
Sultan Agung memberikan penghargaan kepada
prajuritnya yang berprestasi menggunakan keris.
Sejak saat itu, keris memiliki kharisma tersendiri
bagi masyarakat Jawa. Keris tidak dapat terlepaskan
dari konteks religi. Hal inilah yang meyebabkan
masyarakat memiliki kepercayaan bahwa keris
menyimpan kekuatan ghaib (Musadad, 2008). Dalam
pementasan, penari pengarep berhasil menggorok
penari pengarep yang satunya, sedangkan pengarep
satunya juga berhasil menggoroknya. Kedua penari
pengarep sama-sama bisa saling mengalahkan.
Dalam pementasan reog Bulkiyo menegaskan
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bahwa tidak ada hasil dari perjalanan Bulkiyo,
karena Bulkiyo tidak berhasil dengan apa yang
dicita-citakan. Bulkiyo meninggal dunia ketika
belum bertemu dengan Nabi Muhammad.
e.

Acara Pertunjukan
Setiap tahun dapat dipastikan kesenian
reog Bulkiyo dapat tampil berkali-kali pada acara
resmi kabupaten. Seperti pada hari Kemerdekaan
Indonesia, penyambutan pejabat negara seperti Wakil
Presiden RI, dan Festival Seni. Selain undangan
dari pemerintah, masyarakat daerah setempat juga
sering mengundang kesenian reog Bulkiyo pada
acara tertentu. Fungsi pementasan reog Bulkiyo
dibagi menjadi dua, yaitu sebagai pertunjukan dan
ritual. Fungsi ritual pada reog Bulkiyo kebanyakan
pada acara adat Jawa, seperti acara pitonan, hajatan
panen padi, dan hajatan kelahiran bayi. Pementasan
ini sebagai rasa syukur pemilik hajat terhadap tuhan
atas tercapainya doa-doanya.
Sedangkan fungsi reog Bulkiyo sebagai
pertunjukkan memunculkan rasa senang dalam
wujud artistik pada sensasi inderawi berupa
keserampakan dan kekompakan pemain. Pementasan
ini tampak pada acara pertunjukan di Kabupaten
dan Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN).
Masyarakat mempercayai bahwa pementasan reog
Bulkiyo menghadirkan kemanjuran dan hiburan
di dalamnya. Kemanjuran ini berupa munculnya
harapan anugerah dari Tuhan atas apa yang menjadi
niat dalam hajat tersebut. Adanya keinginan dekat
dengan ajaran nabi yang ada di dalam kisah reog
Bulkiyo. Sedangkan hiburan muncul karena adanya
rasa senang melihat adegan perang yang tidak
terdapat pada seni lainnya.
Pada saat pembangunan Masjid Baitul
Muttaqin di desa Kemloko, reog Bulkiyo tampil
dalam rangka penggalian dana pembangunan
masjid tersebut. Tidak hanya itu, Kesenian ini juga
tampil rangka Peringatan Hari Besar Islam (PHBI),
seperti Isra’ Mi’raj, Tahun Baru Hijriah, dan Maulud
Nabi Muhamad SAW. Reog Bulkiyo tampil untuk
menyambut datangnya Mubaligh untuk mengisi
acara tersebut (Hasil wawancara dengan bapak
Nasrudin Abd Harist selaku pelindung kesenian
reog Bulkiyo dan kasi pemerintahan desa Kemloko
yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2022).
PENUTUP
Simpulan
Kesenian reog Bulkiyo yang ada di desa
Kemloko kecamatan Nglegok kabupaten Blitar ini
merupakan satu-satunya kesenian reog Bulkiyo
yang ada di kabupaten Blitar. Banyak orang yang
masih belum mengenal kesenian reog Bulkiyo

144

Jurnal Humaniora, Volume 08, Nomor 01, Oktober 2020, Hal. 71-145

merupakan salah satu kesenian latihan perang pada
zaman Belanda. Reog Bulkiyo merupakan kesenian
yang pakem dan porem, tidak mengalami perubahan
dari segi ragam gerak, tarian, musik, dan kostum.
Berdirinya kelompok kesenian reog Bulkiyo
berdasarkan kekerabatan antara pemain. Semangat
untuk tetap nguri-nguri kebudayaan nenek
moyang sangat kuat dan kesetiaan para pemain
reog sangat luar biasa di tengah kehidupan yang
serba melibatkan untung dan rugi secara material.
Seiring berkembangnya jaman, kekhawatiran akan
punahnya kesenian reog Bulkiyo sangat penting.
Munculya kesenian baru yang sudah dimodifikasi
dengan budaya trending masa kini dan teknologi
modern yang juga ikut berkembang menjadi
penyebab menurunnya frekuensi peminat kesenian
reog Bulkiyo.
Kesenian reog Bulkiyo mengalami dinamika
yang cukup memprihatinkan, karena mengalami
kemunduran yang cukup lama (1970-1999),
disebabkan karena berkembangnya pengeras suara,
jaranan, dan musik dangdut. Walaupun begitu tidak
meyurutkan semangat untuk tetap melestarikan
kesenian reog Bulkiyo. Usaha Supangi (ketua
generasi ke-4) untuk menghidupkan kembali
kesenian reog Bulkiyo dengan merekrut kerabat dan
masyarakat setempat. Walaupun tidak mudah, reog
Bulkiyo dapat hidup kembali dan masih bertahan
hingga sekarang. Supangi sebagai kunci semua
pewarisan tradisi lisan dari generasi sebelumnya.
Kekerabatan yang muncul menciptakan perilaku
melestarikan berkaitan dengan nguri-nguri
peninggalan leluhur. Tingkat pemahaman
masyarakat terhadap kebermaknaan reog Bulkiyo
masih sangat rendah. Banyak masyarakat yang
masih belum memahami terdapat nilai IslamJawa. Nilai-nilai ini sangat penting untuk terus
dipertahankan. Nilai Islam-Jawa dalam kesenian
reog dapat dilihat dari alat musik, busana, bendera,
cerita tentang Bulkiyo, dan acara pertunjukannya.
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