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UPAYA MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR LISTRIK STATIS

MELALUI  MODEL PEMBELAJARAN 543 PADA SISWA KELAS 9E SMP

NEGERI 32 SURABAYA

TAHUN PELAJARAN 2012 – 2013

OLEH :

SARIATI, S.Pd, M.Si

SMP NEGERI 32 SURABAYA

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Era globalisasi  yang

sangat pesat terutama  dalam

bidang  ilmu pengetahuan dan

teknologi membuat persaingan

semakin ketat. Oleh karena itu

sangat diperlukan  sumber daya

manusia yang handal dan

professional. Sumber daya

manusia yang handal dan

profesional akan terwujud jika

didukung oleh lembaga

pendidikan yang handal pula.

Dalam kenyataanya ketika

pembelajaran berlangsung ada

rasa malu, enggan, rendah diri

siswa terhadap guru ketika

mereka mengalami kendala

dalam memahami materi yang

diajarkan.

Ada3 faktor  pendukung

terciptanya kualitas

pembelajaran yaitu: guru, siswa,

dan sarana.Jika sarana prasarana

kurang memadai, guru sebagai

pendidik yang professional harus

mampu mencari solusi sehingga

pembelajaran dapat berjalan

dengan optimal.Seperti kita

ketahui bahwa untuk

pembelajaran IPA hampir semua

konsep memerlukan praktikum.

Ruang Laboratorium yang

tidak mencukupi berdampak

pada munculnya  permasalahan

diantaranya,(1)Pembagian

alokasi waktu praktikum yang

tidak mencukupi dengan bahan
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ajar yang harus disampaikan, (2)

Pembelajaran kurang  efektif.

(3)Hasil belajar yang diharapkan

tidak tercapai dengan maksimal.

Kondisi ini dapat dilihat

dari hasil belajar siswa dalam

mengerjakan soal-soal yang

diberikan hanya 47,37 % dari 38

siswa yang dapat mengerjakan

soal-soal  latihan dengan benar.

Berdasarkan kenyataan diatas,

maka perlu dicari ‘solusi

sehingga proses 9E SMP Negeri

32 Surabaya.  Salah satu model

pembelajaran yang dirasa

mampu mewujudkan situasi

pembelajaran yang kondusif;

aktif, kreatif, efektif, dan

menyenangkan adalah  dengan

metode tutor sebaya 543.

Melalui tutor sebaya ini

disamping siswa  sebagai objek

pembelajaran  sekaligus menjadi

subjek pembelajaran, dengan

cara  siswa diajak untuk menjadi

tutor atau sumber belajar dan

tempat bertanya bagi temannya.

Dengan cara ini siswa yang

menjadi tutor akan  melakukan

repetition (pengulangan) dan

menjelaskan kembali materi

pembelajaran yang sudah

disampaikan guru kepada teman

kelompoknya sehingga menjadi

lebih mudah untuk dipahami.

Berdasar fenomena-

fenomena tersebut, peneliti akan

melakukan suatu kegiatan

penelitian tindakan pada siswa

kelas 9E semester ganjil SMP

Negeri 32 Surabaya tahun

pelajaran 2012-2013

menekankan pada peningkatan

prestasi belajar dengan

menggunakan model

pembelajaran 543. Dengan

penelitian tindakan ini

diharapkan prestasi belajar siswa

kelas  9E  SMP  Negeri  32

Surabaya Tahun Pelajaran 2012

– 2013 dapat meningkat

khususnya pada mata pelajaran

IPA.

B.Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar

belakang masalah di atas, maka

dalam penelitian tindakan kelas

ini, peneliti merumuskan

masalah sebagai berikut:

“Bagaimanakah  manfaat
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penggunaan model

pembelajaran  543  terhadap

hasil belajar siswa  kelas 9E

SMP Negeri 32 Surabaya tahun

pelajaran 2012-2013 pada

konsep listrik statis dapat

meningkatkan prestasi belajar

”.

C.Tujuan Penelitian

Berdasar pada rumusan

masalah tersebut, tujuan dari

penelitian tindakan kelas ini

adalah: “Mengetahui manfaat

penggunaan model pembelajaran

543 terhadap  hasil belajar siswa

kelas  9E   SMP  negeri  32

Surabaya tahun pelajaran 2012-

2013 pada konsep listrik statis

dapat meningkat prestasinya”.

Dalam penelitian ini diharapkan:

a. Siswa dapat memahami materi

pelajaran yang diajarkan.

b. Siswa dapat mengerjakan latihan-

latihan soal dengan

    benar.

c. Dapat menumbuhkan motivasi dan

kreativitas belajar.

d. Terjadinya interaksi belajar.

  D.Manfaat Penelitian

Berdasar pada tujuan

penelitian  tersebut, penelitian

ini diharapkan dapat

menghasilkan temua-temuan

mengenai strategi pembelajaran.

Dengan strategi pembelajaran

model pembelajaran 543 pada

mata pelajaran IPA pada siswa

kelas  9E  SMP  Negeri  32

Surabaya Tahun Pelajaran 2012-

2013.

Disisi lain penelitian ini

diharapkan bermanfaat bagi

guru, siswa, lembaga sekolah,

dan dinas pendidikan kota

Surabaya.

1. Bagi Guru

Menambah wawasan dan

pengetahuan dalam

meningkatkan kualitas

Model  dengan 5 siswa
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pendidikan mata pelajaran

IPA konsep listrik statis pada

siswa kelas 9E SMP Negeri

32 Surabaya Tahun Pelajaran

2012 – 2013 dengan metode

tutor sebaya 543.

2. Bagi siswa:

Hasil penelitian ini

bermanfaat bagi semua siswa

karena terjadi pembelajaran

mandiri dengan dibantu

temannya.

3. Bagi Lembaga Sekolah

 Sebagai masukan dalam

mengatasi serta  mencari

solusi kendala dan

kelemahan penggunaan

model pembelajaran.

4. Bagi Dinas Pendidikan

Kota Surabaya

 Sebagai masukan yang

mungkin dapat diadopsi oleh

MGMP kota  untuk

didiskusikan sesama anggota

dalam memilih metode

pembelajaran sesuai dengan

saran dan rekomendasi dari

hasil penelitian .

5. Untuk Literatur

 Sebagai bahan referensi bagi

peneliti lain sesuai dengan

konteks penelitian yang

dilakukan oleh peneliti.

E.Ruang Lingkup Penelitian

Untuk mencapai maksud

penelitian penulis membatasi

sebaga berikut :

1.Pembelajaran dilaksanakan di

kelas 9E semester ganjil tahun

pelajaran 2012 – 2013. 9E

dijadikan sebagai obyek

penelitian dengan

pertimbangan karakteristik

yang dimiliki kelas ini sesuai

dengan permasalahan yang

akan di bahas oleh peneliti,

meskipun sebenarnya peneliti

juga mengajar di kelas 9C dan

9D.

2. Materi penelitian

menggunakan kurikulum

KTSP pada standar isi

(permendiknas no 22 thn

2006) standar kompetensi (

SK  )  <  Memahami  konsep

kelistrikan dan penerapannya

dalam  kehidupan sehari-hari

>  dengan kompetensi dasar (
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KD ) < Mendiskripsikan

muatan listrik untuk  mahami

gejala-gejala listrik statis

serta kaitannya dalam

kehidupan sehari-hari.

Indikator :

a.Siswa dapat

menyelesaikan tugas

latihan  soal listrik

statis  dengan dipandu

oleh temannya dalam

dalam kelompok.

b.Siswa dapat

menyelesaikan praktek

listris statis dengan

didampingi teman

sejawat.

c.Siswa dapat melakukan

diskusi dengan aktif.

3. Sebagai alat ukur adalah tes

tulis pilihan ganda dengan

    10 butir soal.

  4 .Penggunaan angket sebagai

alat ukur minat siswa

Difinisi Operasional :

Strategi pembelajaran model

pembelajaran 543 perlu didefinisikan

operasional guna menghindari salah

tafsir sebagai berikut :

a. Model pembelajaran adalah

pola interaksi siswa dengan guru

,  siswa  dengan  siswa  di  dalam

kelas yang menyangkut strategi,

pendekatan, metode, dan teknik

pembelajaran yang diterapkan

dalam pelaksanaan kegiatan

pembelajaran.

b. Model pembelajaran 543

adalah model

pembelajaran dimana

c. siswa belajar secara

berkelompok dengan

jumlah anggota 5 siswa

pada siklus I, 4 siswa pada

siklus  II,  dan   3  siswa

pada masing-masing

siklus III dimana  satu dari

anggota kelompok

tersebut telah tuntas

terhadap materi

pembelajaran sehingga

bertugas sebagai pemandu

Model dengan 4 siswa
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( tutor ) untuk

memberikan bantuan

kepada siswa lain yang

mengalami kesulitan

dalam memahami materi

pembelajaran.

7 siswa sebagai tutor pada

siklus I diambil dari  nilai

raport IPA semester genap

kelas 8 ( rangking 1

sampai rangking 7 ).

9  siswa  sebagai  tutor  pada  siklus

II diambil dari  nilai hasil tes

siklus I

 ( rangking 1 smpai rangking 9 ).

12 siswa sebagai tutor pada siklus

III diambil dari  nilai hasil tes

siklus II

  ( rangking 1 smpai rangking 12 ).

Siswa dikatakan tuntas belajar jika

nilainya minimal 75.

C .Asumsi didasari  nilai

presentasi siswa sebelumnya,

pengalaman belajar, cara guru

menyampaikan dan memberikan

motivasi dalam pelajaran

Mendiskripsikan muatan listrik

untuk  mahami gejala-gejala listrik

statis serta kaitannya dalam

kehidupan sehari-hari.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Salah satu fungsi pengajar adalah

memberikan motivasi kepada pihak

yang diajarnya untuk melaksanakan

tugas-tugasnya dengan sebaik mungkin

secara efektif dan produktif.

Agar kegiatan pembelajaran dapat

efektif dan produktif maka pengajar

tepat memilih strategi atau model

pembelajaran. Beberapa konsep dan

teori yang telah dikemukakan dapat

dijadikan sebagai kerangka acuan data.

A. Hakekat belajar

Menurut Gagne seperti yang

dikutip oleh M. Purwanto (1990:84)

menyatakan bahwa: “Belajar terjadi

apabila suatu situasi stimulus

bersama dengan isi ingatan

mempengaruhi siswa sedemikian
Model dengan 3 siswa
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rupa hingga perbuatannya berubah

dari waktu sebelum ia mengalami

situasi itu ke waktu sesudah ia

mengalami situasi tadi“, sementara

itu Edward Thorndike(1973)

berpendapat, bahwa belajar adalah

proses orang memperoleh berbagai

kecakapan, keterampilan, dan sikap.

Belajar mencakup semua aspek

tingkah laku dan dapat dilihat dengan

nyata, proses yang tidak dapat dilihat

dengan nyata, proses itu terjadi dalam

diri seseorang yang sedang mengalami

belajar. Jadi belajar   merupakan

tingkah laku yang  nampak  tetapi

merupakan  proses yang terjadi secara

internal dalam diri individu dalam

usahanya memperoleh hubungan yang

baru. Hubungan baru dapat berupa

antara reaksi-

reaksi,perangsanganperangansangan

dan reaksi.

Dari uraian tentang belajar di atas,

dapat kita ambil kesimpulan betapa

pentingnya proses belajar dan

kehidupan manusia. Untuk itu perlu

kiranya kita menyusun sendiri prinsip-

prinsip belajar. Dalam hal ini Slameto

(19991:27-28) mengemukakan prinsip-

prinsip belajar, sebagai berikut:

1.Dalam belajar setiap siswa harus

diusahakan berpartisipasi aktif

meningkatkan minat dan

membimbing untuk mencapai

tujuan pembelajaran.

2.Belajar bersifat keseluruhan dan

materi itu memiliki struktur,

penyajian yang sederhana

sehingga siswa mudah

menangkap pengertiannya.

1. Belajar harus dapat

menimbulkan  minat

dan motivasi yang

kuat pada siswa untuk

mencapai tujuan

pembelajaran.

2. Belajar itu proses

kontinyu maka harus

tahap demi tahap.

3. Belajar adalah proses

organisasi, adaptasi,

eksplorasi dan

discovery.

4. Belajar harus dapat

mengembangkan

kemampuan tertentu

sesuai dengan tujuan

pembelajaran yang

harus dicapai.
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5. Belajar memerlukan

sarana yang

cukup,sehingga siswa

dapat belajar dengan

tenang.

6. Belajar perlu

lingkungan yang

menantang, dimana

anak dapat

mengembangkan

kemampuannya ber-

eksplorasi dan belajar

dengan efektif.

7. Belajar perlu ada

interaksi siswa dengan

lingkungannya.

B. Interaksi Belajar

Pembelajaran  adalah sebuah interaksi

yang bernilai normatif dan

merupakan  suatu proses yang

dilakukan secara sadar dan bertujuan.

Dalam interaksi pembelajaran unsur

guru dan siswa harus aktif, agar

terjadi proses interaksi yang optimal.

Aktif dalam  sikap, mental, dan

perbuatan. Dalam sistem pengajaran

dengan pendekatan keterampilan

proses, siswa harus lebih aktif

daripada guru. Guru hanya bertindak

sebagai fasilitator dan pembimbing.

Inilah yang disebut dengan interaksi

edukatif sebagimana yang

dikemukakan Abu Achmadi dan

Shuyadi (1985:47), interaksi edukatif

adalah suatu gambaran hubungan

aktif dua arah antara guru dan anak

didik yang berlangsung dalam ikatan

tujuan pendidikan.

- Ada tiga pola komunikasi

antara guru dan anak didik

dalam proses interaksi

edukatif, yakni komunikasi

sebagai aksi, komunikasi

sebagai interaksi, dan

komunikasi sebagai transaksi.

Komunikasi sebagai aksi atau

komunikasi satu arah

menempatkan guru sebagai

pemberi aksi dan anak didik

sebagai penerima aksi. Guru

aktif, dan anak didik pasif.

Mengajar dipandang sebagai

kegiatan menyampaikan

bahan pelajaran.

- Komunikasi sebagai interaksi

atau komunikasi dua arah,

guru berperan sebagai

pemberi aksi atau penerima

aksi. Demikian pula halnya

anak didik, bisa sebagai
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penerima aksi, bisa pula

sebagai pemberi aksi. Antara

guru dan anak didik akan

terjadi dialog.

- Komunikasi sebagai transaksi

atau komunikasi banyak arah,

komunikasi tidak hanya

terjadi antara guru dan anak

didik. Anak didik dituntut

lebih aktif daripada guru,

seperti halnya guru, dapat

berfungsi sebagai sumber

belajar bagi anak didik lain.

Penggunaan variasi pola

interaksi mutlak dilakukan

oleh  guru.  Hal  ini

dimaksudkan agar tidak

menimbulkan kebosanan,

kejenuhan, serta untuk

menghidupkan suasana kelas

demi keberhasilan anak didik

dalam mencapai tujuan.

C. Motivasi Belajar

Motivasi adalah perubahan

energi dalam diri seseorang yang

ditandai dengan timbulnya perasaan

dan reaksi untuk mencapai tujuan.

 Motivasi ditandai dengan

timbulnya perasaan affektive

arousal. Mula-mula merupakan

ketegangan psikologis, lalu

merupakan suasana emosi. Suasana

emosi ini menimbulkan kelakuan

yang bermotif. Perubahan ini

mungkin bisa dan mungkin juga

tidak, kita hanya dapat melihatnya

dalam perbuatan. Seseorang  terlibat

dalam   suatu  diskusi  ,   merasa

tertarik pada masalah yang sedang

dibahas. Suara orang tersebut akan

keluar  dengan cepat dan lancar.

Motivasi ditandai dengan reaksi-

reaksi untuk mencapai tujuan.

Seseorang yang termotivasi

mengadakan respon-respon yang

tertuju ke arah satu tujuan. Respon

itu berfungsi mengurangi

ketegangan yang disebabkan oleh

perubahan energi dalam dirinya.

Setiap respon merupakan suatu

langkah kearah mencapai tujuan.

Motivasi  dapat juga  diartikan

sebagai kekuatan seseorang yang

dapat menimbulkan tingkat

persistensi dan antusiasmenya

dalam  m elaksanakan suatu

kegiatan, baik yang bersumber dari

dalamdiri siswa.

Motivasi tersebut perlu dimiliki

oleh para siswa dan guru untuk
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memperlancar pembelajaran.

Kaitannya dengan

pembelajaran.motivasi merupakan

faktor yang sangat besar

pengaruhnya pada proses belajar

siswa tanpa adanya motivasi, maka

proses belajar siswa akan sukar

berjalan secara lancar.. Motivasi

adalah syarat mutlak dalam belajar,

hal ini berarti dalam proses

pembelajaran. Adakalanya guru

membangkitkan dorongan, desire,

incentive, atau memotivasi murid

untuk aktif ambil bagian dalam

kegiatan belajar (Rasyad, 2003:92).

Upaya menggerakkan,

mengarahkan, dan mendorong

kegiatan murid untuk belajar

dengan penuh semangat dan

vitalitas yang tinggi dinamakan

memberi motivasi.Banyak bakat

anak tidak berkembang hal ini

menurut Purwanto (2002:61)

dikarenakan tidak diperolehnya

motivasi yang tepat. Jika seseorang

mendapat motivasi yang tepat.maka

lepaslah tenaga yang luar biasa,

sehingga tercapai hasil-hasil yang

semula tidak terduga. Dalam proses

pembelajaran para guru perlu

mendesain motivasi yang tepat

terhadap anak didik agar para anak

didik itu belajar atau mengeluarkan

potensi belajarnya dengan baik

memperoleh hasil yang maksimal.

D. Prestasi Belajar

Belajar sangat erat

hubungannya dengan prestasi

belajar. Karena prestasi itu sendiri

merupakan hasil belajar, biasanya

dinyatakan dengan nilai. Menurut

Winarno Surahmad (1997:88)

“Hasil belajar adalah hasil dimana

guru melihat bentuk akhir dari

pengalaman interaksi edukatif yang

diperhatikan adalah menempatkan

tingkah laku”.

Hasil belajar merupakan hasil

dari proses kompleks yang

dipengaruhi  faktor internal dan

eksternal. Adapun faktor internal

yang mempengaruhi hasil belajar

yaitu: Faktor fisiologi seperti

kondisi fisik dan kondisi indera.

Faktor Psikologi meliputi bakat,

minat, kecerdasan motivasi,

kemampuan kognitif.Sedangkan

faktor eksternal yang

mempengaruhi hasil belajar adalah

lingkungan: alam, masyarakat/
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keluarga, Faktor Instrumental:

kurikulumbahan pengajaran sarana

dan fasilitas.

E. Model Pembelajaran 543

Model pembelajaran

adalah pola interaksi siswa dengan

guru di dalam kelas yang

menyangkut strategi, pendekatan,

metode, dan teknik pembelajaran

yang diterapkan dalam

pelaksanaan kegiatan

pembelajaran dikelas.

Model pembelajaran 543

adalah model pembelajaran dimana

siswa belajar secara berkelompok

dengan jumlah anggota 5 siswa

pada siklus I, 4 siswa pada siklus II,

dan  3 siswa pada masing-masing

siklus III  dimana  satu dari  anggota

kelompok tersebut telah tuntas

terhadap materi pembelajaran

sehingga bertugas sebagai pemandu

( tutor ) untuk memberikan bantuan

kepada siswa lain yang mengalami

kesulitan dalam memahami materi

pembelajaran.

7  siswa  sebagai  tutor  pada  siklus  I

diambil dari  nilai raport IPA

semester genap kelas 8 ( rangking 1

sampai rangking 7 ).

9  siswa  sebagai  tutor  pada  siklus  II

diambil dari  nilai hasil tes siklus I (

rangking 1 smpai rangking 9 ).

12  siswa  sebagai  tutor  pada  siklus

III diambil dari  nilai hasil tes siklus

II  ( rangking 1 smpai rangking 12 ).

Dengan belajar bersama teman

sekelas yang sudah memahami

konsep lebih dulu, dapat

menghilangkan  kecanggungan, rasa

enggan, rendah diri, malu, dan

sebagainya, sehingga diharapkan

siswa yang kurang paham tidak

segan-segan untuk mengungkapkan

kesulitan-kesulitan yang dihadapi.

Hamalik (1990:73) menyatakan

bahwa tutorial adalah pembelajaran

dalam bentuk pemberian

bimbingan, bantuan, petunjuk,

arahan, dan motivasi agar para

siswa belajar secara efisien dan

efektif.

Subyek atau teman yang

memberikan bimbingan, bantuan,

petunjuk, arahan, dan motivasi

dalam kegiatan tutorial dikenal

dengan tutor.

Metode ini dilakukan dengan cara

memberdayakan kemampuan siswa

yang memiliki daya serap yang



Buletin Guru Indonesia Vol IV No 3 Thn 2014               ISSN 2338-215512

tinggi, siswa tersebut mengajarkan

materi/latihan kepada teman-

temannya yang belum faham.

Metode ini banyak sekali

manfaatnya baik dari sisi siswa

yang berperan sebagai tutor maupun

bagi siswa yang diajarkan. Peran

guru adalah mengawasi kelancaran

pelaksanaan metode ini dengan

memberi pengarahan dan lain-lain

Belajar dengan bimbingan teman

sebaya lebih dikenal dengan

pembelajaran tutorsebaya atau antar

peserta didik, hal ini bisa terjadi

ketika peserta didik yang lebih

mampu menyelesaikan

pekerjaannya sendiri dan kemudian

membantu peserta didik lain yang

kurang mampu. Alternatifnya,

waktu khusus tiap harinya harus

dialokasikan agar peserta didik

saling membantu dalam belajar baik

satu-satu atau dalam kelompok

kecil.

Tutor Sebaya merupakan salah satu

strategi pembelajaran untuk

membantu memenuhi kebutuhan

peserta didik. Ini merupakan

pendekatan kooperatif bukan

kompetitif. Rasa saling menghargai

dan mengerti dibina di antara

peserta didik yang bekerja bersama.

Tutor Sebaya akan merasa bangga

atas perannya dan juga belajar dari

pengalamannya. Hal ini membantu

memperkuat apa yang telah

dipelajari dan diperolehnya atas

tanggung jawab yang dibebankan

kepadanya. Ketika mereka belajar

dengan “Tutor Sebaya”, peserta

didik juga mengembangkan

kemampuan yang lebih baik untuk

mendengarkan, berkonsentrasi, dan

memahami apa yang dipelajari

dengan cara yang bermakna.

Penjelasan Tutor Sebaya kepada

temannya lebih memungkinkan

berhasil dibandingkan guru. Peserta

didik melihat masalah dengan cara

yang berbeda dibandingkan orang

dewasa dan mereka menggunakan

bahasa yang lebih akrab.

 Sementara kekurangan

metode tutor sebaya antara lain:

- Tidak semua siswa dapat

menjelaskan kepada temannya.

- Tidak semua siswa dapat

menjawab pertanyaan temannya.

Oleh sebab itu peran guru dalam

pengelolaan kelas sangat
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menentukan keberhasilan siswa

dalam memahami konsep yang

diajarkan.

     Oleh sebab itu peneliti akan

selalu mengevaluasi dari setiap

hasil kegiatan pembelajaran pada

masing-masing siklus.

E. Pembelajaran IPA

IPA juga sering disebut

sains. Sains berasal dari bahasa

latin, yaitu scientia yang berarti

pengetahuan. IPA merupakan

ilmu yang mempelajari alam

semesta dan interaksi yang

terjadi didalamnya. Para ahli

dibidabg IPA dikenal dengan

sebutan saintis. Salah satu hal

yang dipelajari dalam IPA yaitu

memahami gejala-gejala alam.

Gejala alam meliputi gejala

biotik dan gejala abiotik. Gejala

biotik terjadi pada makhluk

hidup, contohnya tumbuh dan

berkembang, reproduksi, gerak,

(tujuan pembelajaran KTSP

Mata pelajaran IPA )

Gejala abiotik terjadi pada benda

mati, contohnya angin bertiup,

gunung api meletus,  air sungai

mengalir kelaut.terjadinya petir

dsb.

Listrik Statis

Listrik statis sering

disebut dengan listrik tidak

mengalir. Muatan listrik

merupakan ciri-ciri dasar

keunsuran suatu materi (benda).

Muatan listrik pada suatu benda

dapat bernilai positif, negatif,

atau nol.

Muatan listrik positif dikenal

sebagai proton yang disimbolkan

dengan tanda positif (+). Muatan

listrik negatif dikenal sebagai

elektron yang disimbolkan

dengan tanda negatif (-). Satuan

nilai muatan adalah Coulomb.

Muatan listrik tidak lepas dari

pembahasan atom. Para ahli

menggambarkan atom sebagai

berikut :
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 Konsep-konsep mengenai atom:

1. Bagian terkecil dari benda

yang tidak dapat dibagi lagi

dinamakan atom

2. Bagian atom terdiri dari inti

atom dan kulit atom.

3. Bagian inti atom terdiri atas

proton dan neutron. Nilai

muatan proton sebesar 1,6 x

10-19Coulomb. Proton

bermuatan positif, neutron

tidak bermuatan, sedangkan

elektron bermuatan negatif.

4. Bagian dari atom yang dapat

bergerak bebas adalah

elektron.

5. Elektron selalu bergerak

mengelilingi inti atom, dan

dapat pindah ke atom lain

karena sesuatu hal, misalnya

dengan digosok.

Konduktor listrik adalah

benda-benda yang dapat

menghantarkanlistrik.

Contoh konduktor :

tembaga, besi, baja, dsb.

Benda-benda yang tidak

dapat mengahantarkan

listrik disebut isolator .

Contoh isolator : kain,

asbes, kertas, plastik, dsb.

Cara memberi muatan listrik statis

pada benda

1. Jika sisir atau penggaris

plastik digosokkan pada

rambut, maka sisir atau

penggaris  plastik akan dapat

menarik potongan kertas –

kertas kecil. Sebab pada saat

digosok elektron pada rambut

akan berpindah dari rambut

ke sisir atau penggaris.

Sehingga sisir atau penggaris
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plastik menjadi bermuatan negatif.

2.Jika batang kaca digosok dengan kain sutera, maka pada saat digosok

elektron pada kaca akan berpindah dari batang kaca ke kain sutera, sehingga

batang kaca menjadi bermuatan positif.

3. Benda yang bermuatan jika didekatkan akan terjadi interaksi.

Jika batang kaca yang bermuatan positif didekatkan sesamanya akan tolak

menolak.
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Jika sisir plastik yang bermuatan negatif didekatkan sesamanya akan tolak

menolak.

 Sedangkan jika batang kaca yang bermuatan positif didekatkan dengan sisir

plastik yang bermuatan negatif akan saling tarik menarik.

Kesimpulan:

Muatan yang sejenis akan  tolak menolak, sedangkan muatan yang

berlawanan akan tarik menarik.

Hukum coulomb adalah interaksi antarmuatan listrik dapat

menghasilkan gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak. Besarnya gaya

tarik atau gaya tolak diselidiki Charles Augustin de Coulomb. Berdasarkan

percobaan yang dilakukan disimpulkan bahwa peristiwa tarik-menarik atau

tolak-menolak antara dua muatan disebabkan gaya Coulomb.

Besar gaya tarik atau gaya tolak kedua muatan dirumuskan sebagai berikut :

Keterangan :

F  : gaya tarik atau gaya tolak kedua benda bermuatan..........Newton ( N )

Q1, Q2  : muatan kedua benda ....................................Coulomb ( C )

r  : jarak kedua muatan ..............................................meter ( m )

k  : konstanta Coulomb         (  9 x 109 N.m2/ C2 )
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BAB III

METODE PENELITIAN

A.  Setting Penelitian

Dalam penelitian ini penulis

membagi siswa dalam kelompok –

kelompok yang tiap kelompok

didampingi oleh 1  teman sejawat

sebagai  tutor dengan tahap –

tahapan 5 (lima)  siswa, 4 (empat)

siswa  dan  3  (tiga)  siswa  dari

jumlah siswa klas 9E sebanyak 38

siswa. Persiapan dilakukan  pada

minggu ke 2 dan ke 3 bulan  Juli

2012. Sedangkan pelaksanaan

dilakukan pada minggu ke 1

sampai minggu ke 3 bulan

Agustus  2012. Untuk pelaporan

dilakukan minggu ke 1 sampai

minggu ke 4  bulan September

2012.

Untuk pengamat penulis

menggunakan 2 guru ipa SMP

Ngeri 32 Surabaya  Drs. Daryanto

dan   Sulistyowati,S.Pd  dan   satu

orang  kurikulum SMP Negeri 32

Surabaya  Endah Dyah Wispinilih.

B. Sumber Data Tehnik

pengambilan data

Penelitian ini mengambil pola

tindakan kelas  dengan

menggunakan tahap – tahap siklus

dengan fase- fase :

perencanaan,tindakan,  pengamatan,

refleksi dan revisi.

1.Perencanaan

1.Guru membuat perangkat

pembelajaran berupa RPP,

lembar penilaian , persiapan

alat dan bahan, prosedur ( LKS

) , lembar penilaian kegiatan

berupa angket siswa dan

angket guru ( observer ).

2.Kegiatandan pengamatan (saat

siswa melakukan

pembelajaran  dan guru

melakukan pengamatan)

3. Refleksi dan revisi

C. Sasaran Pembelajaran  Dan

     Siklus Penelitian

Dalam menerapkan model

pembelajaran 543 dikelas 9E

SMP Negeri 32 Surabaya adalah

siswa mampu melakukan

percobaan listrik statis. Dengan
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menggunakan instrumen : RPP,

Pembuatan alat, LKS, Penilaian

dan observasi.

Penelitian ini menggunakan tiga

siklus berdasarkan materi

pembelajaran dan waktu

pelaksanaan. Permasalahan pada

siklus pertama digunakan

sebagai bahan perbaikan. Untuk

selanjutnya peneliti

merencanakan berbagai langkah

perbaikan yang kemudian

dilakukan pada siklus kedua.

Langkah yang sama akan

digunakan pada siklus

berikutnya sampai permasalahan

dapat dituntaskan.

D.Instrumen

1. RPP

2. Lembar kerja Siswa ( LKS )

3. Lembar evaluasi

4. Angket siswa

5. Angket refleksi guru

6. Catatan lapangan

BAB IV

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. SIKLUS I

 Siswa dalam kondisi

seperti sehari – hari hanya

tempat duduk yang dirubah

dalam bentuk kelompok yang

setiap kelompok terdiri dari 5

siswa dimana 1 siswa berperan

sebagai tutor guna

memudahkan diskusi

mendiskripsikan muatan listrik

untuk memahami gejala-gejala

listrik statis serta kaitannya

dalam kehidupan sehari-hari.

PerencanaanTindakan

(Planning )

1 Guru menentukan 7 siswa

sebagai tutor dipilih berdasar

rangking nilai IPA    kelas 8

semester genap tahun

pelajaran 2012-2013  serta

membekali materi sehari

sebelumnya.

2.  Guru membagi siswa

menjadi 7 kelompok , setiap

kelompok terdiri dari 5 siswa

dibagi secara acak dan setiap

kelompok terdapat 1 tutor
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sebagai pemandu dalam

pembelajaran.

3.  Memberi penjelaskan

maksud pembagian kelompok

dan rencana pembelajaran

yang akan dilakukan.

4. Guru melaksanakan kegiatan

pengembangan materi dalam

bentuk klasikal

5.Guru membagikan LKS untuk

didiskusikan dalam kelompok

tentang materi

Mendiskripsikan muatan

listrik untuk  mahami gejala-

gejala listrik statis serta

kaitannya dalam kehidupan

sehari-hari.

6. Setiap tutor membimbing

     4anggota kelompoknya

     untuk  mengerjakan LKS

7.Masing - masing

   kelompok menyampaikan/

   mempresentasikan hasil

   diskusiserta

    menyimpulkannya.

8.Guru membagikan lembar

evaluasi yang memuat konsep

tentang  Mendiskripsikan

muatan listrik untuk

memahami gejala-gejala listrik

statis serta kaitannya dalam

kehidupan sehari-hari.

9.Siswa mengerjakan

    evaluasi secara individu

    untuk mengetahui daya

    serap yang telah dicapai.

Pelaksanaan Tindakan

 ( Acting )

1.Pada pertemuan 1 ( satu) guru

menyampaikan materi sesuai

dengan yang telah

direncanakan, namun

penanaman konsep yang

diajarkan belum dapat

dilakukan dengan baik.

2.Kegiatan siswa secara

berkelompok dalam berdiskusi

untuk membahas materi

Mendiskripsikan muatan

listrik untuk memahami

gejala-gejala listrik statis serta

kaitannya dalam kehidupan

sehari-hari serta mengerjakan

LKS belum terlaksana dengan

baik . Hal ini dapat diamati

dari :

a.Beberapa anggota kelompok

kurang memperhatikan ketika

temannya yang menjadi tutor
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membimbing dalam

melaksanakan praktek LKS.

b.Beberapa anggota kelompok

kurang semangat berdiskusi

dalam menjawab pertanyaan

LKS

c.Beberapa siswa mengalami

kesulitan menjawab

pertanyaan ketika guru

membagikan lembar evaluasi.

Pengamatan Tindakan (

Observing )

1. Peneliti mengamati kegiatan

siswa saat proses

pembelajaran dengan

menggunakan instrumen

pengamatan siswa.

2. Adanya siswa sebagai tutor

dalam pembelajaran

meningkatkan motivasi

belajar anggota kelompok.

3. Adanya siswa sebagai tutor

meningkatkan minat belajar

anggota kelompok untuk

mendapatkan nilai tes lebih

baik agar dapat terpilih

menjadi tutor pada siklus

berikutnya.

4. Data hasil tes belajar siswa

pada siklus 1 terlampir pada

tabel 4.1 dan 4.2.

Refleksi  Tindakan ( Reflecting )

Berdasar hasil pengamatan

peneliti, hasil belajar siswa , serta

data kuisioner yang diberikan

kepada siswa diperoleh hal – hal

sebagai berikut :

Keberhasilan guru :

1. Adanya kesadaran guru

menerima kekurangan dalam

pembelajaran.

2. Adanya keinginan guru

memperbaiki proses

pembelajaran pada pertemuan

berikutnya.

3. Ketepatan guru dalam memilih

metode pembelajaran,

meskipun perlu perbaikan pada

pertemuan berikutnya.

4. Kebesaran hati guru dalam

membimbing tutor agar

mampu mentransfer

kemampuannya kepada

anggota kelompoknya.

5. Kemampuan guru

menumbuhkan rasa percaya

diri tutor sehingga membantu
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kelancaran diskusi pada

penyampaian materi

berikutnya.

Kendala guru dan siswa :

1. Ada rasa canggung

beberapa tutor kepada

anggota kelompoknya.

2. Beberapa siswa kurang

serius mendengarkan

penjelasan tutor untuk

melakukan tugas LKS

3. Beberapa tutor punya rasa

percaya diri yang berlebih,

sehingga ada anggota

kelompok yang minder.

4. Kerjasama kelompok

kurang kompak karena

belum terbiasa.

5. Perhatian guru kepada

kelompok kurang merata.

6. Ada rasa canggung guru

memberi kepercayaan tutor

dalam membimbing

kelompok.

7. Penggunaan waktu belum

sesuai dengan yang

direncanakan dalam

rencana pembelajaran.

8. Dari 38 siswa terdapat 17

siswa ( 44,74 % ) yang

tuntas belajar dengan

   nilai rata  kelas 68,68.

9. Ketuntasan belajar 9E pada

siklus I belum mencapai

75%, sehingga perlu

perbaikan.

Rencana perbaikan :

1 .Menentukan 12 tutor untuk

memandu masing- masing

kelompok dalam   proses

pembelajaran

2.Merubah anggota kelompok

dari 5 siswa menjadi 4

siswa, 1 diantara siswa

adalah tutor sehingga

terdapat  12 kelompok.

3.Guru meningkatkan

kemapuan dalam

pengelolaan kelas,

utamanya perhatian  yang

merata kepada semua

kelompok.

4.Guru mencoba menerapkan

kembali apa  yang  telah

direncanakan dengan lebih

baik pada siklus II.

Hasil Penelitian Siklus 1
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 Setelah kegiatan belajar

mengajar dalam serangkaian

kegiatan penelitian

dilaksanakan, selanjutnya

peneliti akan memaparkan hasil

kegiatan pembelajaran siswa

Kelas  9E  SMP  Negeri  32

Surabaya Tahun Pelajaran 2012

- 2013, berkaitan dengan upaya

peningkatan prestasi belajar

siswa dengan metode

pembelajaran 543. Adapun

secara rinci akan dipaparkan

dari hasil observasi dan catatan

peneliti tentang aktivitas belajar,

motivasi belajar, dan prestasi

belajar siswa Kelas 9E SMP

Negeri 32 Surabaya Tahun

Pelajaran 2012 - 2013.

Tabel 4.1

Distribusi Hasil Belajar Siswa

Kelas 9E SMP Negeri 32 Surabaya

Siklus 1

NO NAMA SISWA
HASIL

BELAJAR
KETERANGAN

1 AKHMAD HAFID .M 50 BELUM TUNTAS

2 ALIYAH FAUJIAH 60 BELUM TUNTAS

3 ANGGA HARY 60 BELUM TUNTAS

4 AULIA NUR 80 TUNTAS

5 CAHYU SUKMA 60 BELUM TUNTAS

6 DEA GALUH 60 BELUM TUNTAS

7 DINAR SHERLINA 60 BELUM TUNTAS

8 ERFANY .D 80 TUNTAS

9 FADILAH.Z 80 TUNTAS

10 FAIZAL ARDIAN.A 40 BELUM TUNTAS

11 FERRO BADRA 90 TUTOR

12 FIRMAN DWI 60 BELUM TUNTAS

13 HELMY GHAZI 90 TUTOR



Buletin Guru Indonesia Vol IV No 3 Thn 2014               ISSN 2338-2155 23

14 IMELDA ANGRETA.L 50 BELUM TUNTAS

15 INDAH KURNIASARI 80 TUNTAS

16 INDIRA DYAH 60 BELUM TUNTAS

17 KAUTSAR SENJA 70 BELUM TUNTAS

18
KURNIA

OKTAVIANTO
60

BELUM TUNTAS

19
KHUSNUL

KHOTIMAH
90

TUTOR

20 M.RIZKY BIMA 90 TUTOR

21 NADYA AYU 70 BELUM TUNTAS

22 NANA INDA .L 60 BELUM TUNTAS

23 NINDA SRIWARDANI 90 TUTOR

24 RAYI DWI .Y 80 TUNTAS

25 REKYAN ANGGER 50 BELUM TUNTAS

26 REZA OKTAVIANA 50 BELUM TUNTAS

27 RIFA MEINIKA 80 TUTOR

28 RUDIANSYAH GUSTI 40 BELUM TUNTAS

29 SIGIT BUDI 40 BELUM TUNTAS

30 SILVIRA RIANTAMI 80 TUTOR

31 SITI WINDA .M.J 80 TUTOR

32 SULLI DWI HIMAWAN 60 BELUM TUNTAS

33 TARIDA ALIF 80 TUTOR

34 VIKY CANDRA 60 BELUM TUNTAS

35
YUDHA

TRIYANTONO
80

TUNTAS

36
YUDI SURYA

PRAKASA
80

TUNTAS

37 M.VIQQI WISNU 70 BELUM TUNTAS

38 NANDA AYU 90 TUTOR
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TANJUNG

Adapun data yang diperoleh sebagai berikut:

Tabe1 4.2

Distribusi Hasil Evaluasi Belajar

Siswa Kelas 9E SMP Negeri 32 Surabaya, Siklus I

No Nilai Frekwensi Frekwensi (%)
Kategori

Prestasi Belajar

l. 100 0 0,00% Sangat Baik
2. 90 6 15,79% Baik
3. 80 11 28,95% Cukup Baik
4. 70 3 7,89% Sedang
5. 60 12 31,58% Sedang
6. 50 3 7,89% Kurang
7 40 3 7,89% Kurang

Total: 38 100%

Berdasarkan data kegiatan siklus 1 tersebut, didapatkan temuan bahwa terdapat

17 siswa telah tuntas ( 44,74% ) dan  21 siswa ( 55,26 % ) dengan nilai belum

mencapai SKM.

Siklus II

Perencanaan Tindakan

 ( Planning )

Pada siklus II peneliti

menerapkan perencanaan

seperti pada siklus I, tetapi

materinya sifat muatan listrik.

Pelaksanaan Tindakan

 ( Acting )

1.Guru menentukan  9 siswa

sebagai tutor dipilih berdasar

rangking dari hasil  tes

siklus I  serta membekali

materi sehari sebelumnya.
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2.Guru membagi siswa menjadi

9 kelompok , setiap kelompok

terdiri dari  4 siswa dibagi

secara acak dan setiap

kelompok terdapat 1 tutor

sebagai pemandu dalam

pembelajaran.

3.Memberi penjelaskan maksud

pembagian kelompok dan

rencana pembelajaran yang

akan dilakukan, serta

mempertegas cara siswa

bekerja dalam  kelompok .

4.Guru melaksanakan kegiatan

pengembangan materi serta

meningkatkan perhatian

kepada semua kelompok

secara merata.

5.Setiap tutor membimbing 3

anggota kelompoknya untuk

mengerjakan LKS

6. Guru pengamat ikut serta

membimbing siswa yang

mengalami kesulitan dalam

mengerjakan LKS.

7. Siswa nampak lebih antusias

dalam mengerjakan LKS.

Pengamatan Tindakan (

Observing )

1. Perubahan jumlah anggota

kelompok dari 5 siswa

menjadi 4 siswa

meningkatkan  motivasi

siswa dalam mengikuti

pembelajaran.

2. Peran guru pengamat

membantu  membimbing

siswa dalam mengerjakan

LKS meningkatkan rasa

percaya diri siswa.

3. Data tentang hasil tes

belajar siswa disajikan

dalam tabel 4.3 dan 4.4.

Refleksi Tindakan (

Reflecting )

Berdasar hasil pengamatan

peneliti, hasil tes belajar siswa ,

serta data kuisioner yang

diberikan kepada siswa diperoleh

hal – hal sebagai berikut :

Keberhasilan guru:

1. Semua yang direncanakan guru

terlaksana lebih baik.

2. Siswa mulai timbul rasa

percaya kepada tutor sehingga

lebih aktif mengikuti kegiatan

pembelajaran.
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3. Meningkanya rasa percaya diri

tutor untuk membimbing

anggota kelompoknya.

4. Ada peningkatan hasil belajar

siswa dari 17 siwa ( 44,74% )

yang tuntas menjadi 22 siswa (

59,00% ).

Kendala yang dihadapi guru

dan siswa

1. Penyampaian materi terkesa

tergesa-gesa karena kendala

waktu.

2. Kesempatan diskusi kelas

dalam menanggapi hasil

kerja kelompok kurang

maksimal.

3. Kendala penggunaan

bahasa siswa yang kurang

runtut dalam menjawab

LKS.

Rencana Perbaikan

1. Guru berusaha

memanfaatkan waktu

dengan maksimal sesuai

dengan rencana

pembelajaran.

2. Guru berusaha memotivasi

tutor untuk menghilangkan

rasa canggung.

3. Guru memotivasi seluruh

siswa agar aktif mengikuti

bimbingan tutor.

4. Rencana perbaikan pada

siklus II akan dilaksanakan

pada siklus III.

Hasil Penelitian Siklus II

 Tabel 4.3

Distribusi Hasil Belajar Siswa

Kelas 9E SMP Negeri 32 Surabaya

Siklus II

N

O
NAMA SISWA

HASIL

BELAJAR

KETERANGA

N

1 AKHMAD HAFID .M 60 BELUM
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TUNTAS

2 ALIYAH FAUJIAH 80  TUNTAS

3 ANGGA HARY 70
BELUM

TUNTAS

4 AULIA NUR 80 TUNTAS

5 CAHYU SUKMA 60
BELUM

TUNTAS

6 DEA GALUH 80 TUNTAS

7 DINAR SHERLINA 70
BELUM

TUNTAS

8 ERFANY .D 80 TUNTAS

9 FADILAH.Z 80 TUTOR

10 FAIZAL ARDIAN.A 50
BELUM

TUNTAS

11 FERRO BADRA 90 TUTOR

12 FIRMAN DWI 70
BELUM

TUNTAS

13 HELMY GHAZI 90 TUTOR

14
IMELDA

ANGRETA.L
70

BELUM

TUNTAS

15
INDAH

KURNIASARI
80

TUNTAS

16 INDIRA DYAH 70
BELUM

TUNTAS

17 KAUTSAR SENJA 80  TUNTAS

18
KURNIA

OKTAVIANTO
70

BELUM

TUNTAS

19
KHUSNUL

KHOTIMAH
90

TUTOR
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20 M.RIZKY BIMA 90 TUTOR

21 NADYA AYU 80  TUNTAS

22 NANA INDA .L 70
BELUM

TUNTAS

23
NINDA

SRIWARDANI
100

TUTOR

24 RAYI DWI .Y 90 TUTOR

25 REKYAN ANGGER 70
BELUM

TUNTAS

26 REZA OKTAVIANA 80  TUNTAS

27 RIFA MEINIKA 90 TUTOR

28
RUDIANSYAH

GUSTI
60

BELUM

TUNTAS

29 SIGIT BUDI 60
BELUM

TUNTAS

30 SILVIRA RIANTAMI 80 TUNTAS

31 SITI WINDA .M.J 80 TUNTAS

32
SULLI DWI

HIMAWAN
70

BELUM

TUNTAS

33 TARIDA ALIF 90 TUTOR

34 VIKY CANDRA 80  TUNTAS

35
YUDHA

TRIYANTONO
80

TUNTAS

36
YUDI SURYA

PRAKASA
80

TUNTAS

37 M.VIQQI WISNU 80  TUNTAS

38
NANDA AYU

TANJUNG
90

TUTOR
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Berdasarkan data dari hasil evaluasi   pada siklus II, diperoleh data sebagai

berikut:

Tabe1 4.4

Distribusi Hasil Evaluasi Belajar

Siswa Kelas 9E SMP Negeri 32 Surabaya, Siklus II

Berdasarkan data kegiatan siklus II tersebut, didapatkan temuan bahwa terdapat

24 siswa telah tuntas ( 63,16 % ) dan  14 siswa ( 36,84 % ) dengan nilai belum

mencapai SKM.

A. SIKLUS III

Perencanaan Tindakan ( Planning )

Rencana yang akan dilakukan peneliti pada siklus III membahas materi

yang sama dengan siklus II yaitutentang sifat muatan listrik.

Pelaksanaan Tindakan ( Acting )

1.Guru menentukan 12 siswa sebagai tutor dipilih berdasar rangking dari hasil

 tes siklus II  serta membekali materi sehari sebelumnya.

No Nilai Frekwensi Frekwensi (%)
Kategori

Prestasi Belajar

l. 100 1 2,63% Sangat Baik
2. 90 9 23,75% Baik
3. 80 14 36,84%  Baik
4. 70 9 23,68% Sedang
5. 60 4 11,15% Sedang
6. 50 1 2,63% Kurang
7 40 0 0% Kurang

Total: 38 100%
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2.Guru membagi siswa menjadi 12 kelompok , setiap kelompok terdiri dari  3

siswa dibagi secara acak dan setiap kelompok terdapat 1 tutor sebagai

pemandu dalam pembelajaran.

3.Guru meningkatkan pelayanan kepada semua kelompok secara merata saat

siswa mengerjakan dan mendiskusikan LKS

4. Setiap tutor membimbing 2 anggota kelompoknya.

Pengamatan Tindakan ( Observing )

1. Adanya tutor dalam kelompok  dengan anggota  3 siswa menjadi 2 siswa

membuat siswa lebih fokus dan bergairah  mengikuti pembelajaran.

2. Terjadi peningkatan hasil belajar siswa dari 22 siswa ( 59 % ) yang tuntas

pada siklus II menjadi 33 siswa ( 86,84 % ) tuntas pada siklus III.

3. Hasil belajar pada siklus III disajikan pada table 4.5 dan 4.6

Hasil Penelitian Siklus III

Tabel 4.5

Distribusi Hasil Belajar Siswa

Kelas 9E SMP Negeri 32 Surabaya

Siklus IIIa

N

O
NAMA SISWA

HASIL

BELAJAR
KETERANGAN

1 AKHMAD HAFID .M 70 BELUM TUNTAS

2 ALIYAH FAUJIAH 80  TUNTAS

3 ANGGA HARY 80 TUNTAS

4 AULIA NUR 80 TUNTAS

5 CAHYU SUKMA 70 BELUM TUNTAS

6 DEA GALUH 80 TUNTAS

7 DINAR SHERLINA 80  TUNTAS
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8 ERFANY .D 90 TUTOR

9 FADILAH.Z 90 TUTOR

10 FAIZAL ARDIAN.A 60 BELUM TUNTAS

11 FERRO BADRA 100 TUTOR

12 FIRMAN DWI 80  TUNTAS

13 HELMY GHAZI 100 TUTOR

14
IMELDA

ANGRETA.L
80

 TUNTAS

15
INDAH

KURNIASARI
90

TUTOR

16 INDIRA DYAH 80  TUNTAS

17 KAUTSAR SENJA 90  TUTOR

18
KURNIA

OKTAVIANTO
80

 TUNTAS

19
KHUSNUL

KHOTIMAH
90

TUTOR

20 M.RIZKY BIMA 100 TUTOR

21 NADYA AYU 80  TUNTAS

22 NANA INDA .L 80  TUNTAS

23
NINDA

SRIWARDANI
100

TUTOR

24 RAYI DWI .Y 100 TUTOR

25 REKYAN ANGGER 80  TUNTAS

26 REZA OKTAVIANA 80  TUNTAS

27 RIFA MEINIKA 100 TUTOR

28
RUDIANSYAH

GUSTI
70

BELUM TUNTAS

29 SIGIT BUDI 70 BELUM TUNTAS

30 SILVIRA RIANTAMI 90 TUNTAS
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31 SITI WINDA .M.J 90 TUNTAS

32
SULLI DWI

HIMAWAN
80

TUNTAS

33 TARIDA ALIF 100 TUTOR

34 VIKY CANDRA 80  TUNTAS

35
YUDHA

TRIYANTONO
80

TUNTAS

36
YUDI SURYA

PRAKASA
80

TUNTAS

37 M.VIQQI WISNU 80  TUNTAS

38
NANDA AYU

TANJUNG
100

TUTOR

Berdasarkan data dari kegiatan  siklus III perolehan hasil evaluasi belajar

setiap individu setelah melakukan serangkaian kegiatan pembelajaran

dengan model pembelajaran 543 adalah sebagai berikut

Tabe1 4.6

Distribusi Hasil Evaluasi Belajar

Siswa Kelas 9E SMP Negeri 32 Surabaya

 Siklus III

No Nilai Frekwensi Frekwensi (%)
Kategori

Prestasi Belajar

l. 100 8 21,05% Sangat Baik
2. 90 7 18,42% Baik
3. 80 18 47,37% Cukup
4. 70 4 10,53% Sedang
5. 60 1 2,63% Sedang
6. 50 0 0% Kurang
7 40 0 0% Kurang

Total: 38 100%
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Dari 38 siswa , 33 siswa ( 86,84 % ) tuntas dan hanya 5 siswa ( 13,16 % ) yang belum

tuntas.

Berdasarkan data pengamatan dan observasi peneliti selama kegiatan penelitian

tindakan, dapat diperoleh data  bahwa prestasi belajar siswa dalam kegiatan

pembelajaran dengan model pembelajaran 543 menunjukkan ada peningkatan.

Hal ini dapat dilihat data yang didapatkan oleh peneliti dari hasil belajar siswa

dalam kegiatan pembelajaran pada siklus I, siklus II, dan  siklus III

Berikut ini hasil nilai ketuntasan belajar siswa

Siklus Ketuntasan Belajar

(%)

1 44,74

2 63,16

3 86,84

Hasil ketuntasan belajar siswa dalam bentuk grafik berikut

100
90 86,84%
80
70 63,16%
60
50 44,74%
40
30
20
10

0 Siklus 1 Siklus 2 Siklus 3

Refleksi Tindakan ( Reflecting )

Berdasar dari hasil tes belajar siswa

dapat diketahui bahwa ;

1. Pada siklus III dengan anggota

kelompok 2 siswa dan 1 tutor

sangat membantu siswa
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memahami materi yang

diajarkan.

2. Penerapan model pembelajaran

543 oleh guru cukup menarik

siswa untuk meningkatkan

prestasi belajar.

3. Daya serap dan ketuntasan

belajar semakin meningkat

karena motivasi dan rasa percaya

diri siswa meningkat, serta

strategi pembelajaran yang

memadai.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada

pembahasan kegiatan penelitian

tindakan yang telah dilakukan oleh

peneliti, maka dapat dirumuskan

beberapa kesimpulan, diantaranya:

1. Strategi pembelajaran

dengan“Penerapan Model

Pembelajaran 543

 dapat meningkatkan Prestasi

Belajar Siswa Kelas  9E SMP

Negeri 32 Tahun Pelajaran

2012 – 2013 Pada Konsep

Listrik Statis

        2.Model  pembelajaran 543

merupakan salah satu komponen

Contextual  Teaching and Learning

(CTL). Strategi ini dapat

 dilakukan pada semua mata pelajaran.

B. Saran-saran

 Berdasarkan kesimpulan yang

tersebut, maka dapat disaran sebagai

berikut:

(1) Kepada guru mata pelajaran IPA

agar mempertimbangkan pemberian

materi pembelajaran dengan

mengenalkan kepada siswa dengan

menggunakan berbagai macam

strategi. Salah satunya adalah model

pembelajarn 543

 (2) Kepada guru yang mengajarkan

mata pelajaran  IPA, hendaknya

selalu mempunyai krativitas dalam

menggunakan model pembelajaran

yang diberikan kepada siswa,

(3) Model pembelajaran 543 bukan

satu-satunya strategi yang harus

digunakan dalam proses

pembelajaran . Artinya guru perlu
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mengembangkan model

pembelajaran dengan teknik lain

agar proses pembelajaran siswa

lebih variatif.  Dengan model

pembelajaran yang tepat  maka

diharapkan dapat meningkatkan

hasil belajar secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi, dkk. 2006. Penelitian Tindakan Kelas, Jakarta: PT Bumi

Aksara.

Depdiknas 2006,Permendiknas no 22 tahun 2006 standar Isi : depdiknas, Jakarta

Dimyati dan Mudjiono, 2002. Belajar dan pembelajaran. Jakarta : Rineka Cipta.

Djamarah, Bahri, Syaiful. 2000. Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif.

Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Djamarah, Bahri, Syaiful. 2000. Strategi Belajar Mengajar. Jakarta : PT. Rineka

Cipta.

Hamalik,O.2001.Proses Belajar Mengajar: PT Bumi Aksara.

Hamalik,O.2001.Perencanaan PengajaranBerdasarkan Pendekatan  Sistem.Jakarta :

PT Bumi Aksara.

Isnaini Syafi’ah. 2012. IPA TERPADU. Yogyakarta: Intan Pariwara.

Keluarmasuksmpblogspot.com

Nurhadi, 2002. Pendekatan Kontekstual.Malang: Universitas Negeri Malang.

Nurhadi, & Senduk,G,A,2003. Pembelajaran Kontekstual dan Penerapannya dalam

KBK. Malang: Universitas Negeri Malang.

SMPN32,2009 Kurukulum Tingkat Satuan Pelajaran ( KTSP ) : SMPNegeri 32

Surabaya

Sudibyo Elok. 2008. Mari Belajar IPA. Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas.

Sukamdinata, Syaodih, Nana. 2005. Metode Penelitian, bandung: PT. Remaja

Rosdakarya.

Usman,Uzer, M, 2002. Menjadi Guru Profesional.Edisi Kedua. Cetakan ke empat

belas. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Zuriah, N. 2003. Penelitian Tindakan dalam Bidang Pendidikan dan Sosial.Edisi

Pertama. Malang: Bayu Media Publishing.



Buletin Guru Indonesia Vol IV No 3 Thn 2014               ISSN 2338-215536

PENINGKATAN HASIL BELAJAR IPA MATERI ENERGI BUNYI
MELALUI PENDEKATAN KONTEKSTUAL PADA SISWA

KELAS IV SD NEGERI SUWATU 1 TANON, SRAGEN
TAHUN PELAJARAN 2011/2012

Adfal Pradigdo, S.Pd.

ABSTRACT

Adfal Pradigdo. INCREASING OF SCIENCES LEARNING MATTER OF VOICE

THROUGH CONTEXTUAL APPROACH TO IV GRADE SAMBIDUWUR 2 STATE

ELEMENTARY SCHOOL TANON, SRAGEN OF ACADEMIC YEAR 2011/2012 Skripsi,

Surakarta: Teacher Training and Education Faculty. Sebelas Maret University

Surakarta, June 2012.

The purpose of this classroom action research is to increase of sciences

learning matter of voice through contextual approach in the fourth grade elementary

school students Sambiduwur 2 Sub-District Tanon Sragen Regency academic year

2011/2012.

This   action  research  class  by  using  two  cycles.  Each  cycle  consists  of  four

stages, namely planning, execution, observation and reflection. Research subject is

the fourth grade elementary school students Sambiduwur 2 Tanon, Sragen. Collection

Document technique used observation, document review, test and interview. Analysis

using an interactive model analysis technique which consists of three components of

the analysis is reduction document, document, and conclusion drawing or

verification.

The results of this study concluded that there is to increase of sciences learning

matter of voice through contextual approach after the class action carried out through

a contextual approach. It can be seen from the average grade was also an increase of

the initial values for 62, 43, first cycle 67, 30; and on the second cycle 73, 51. For

students pass the study (exhaustiveness value 65) on the initial value of 17 students or
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45, 95%, first cycle 26 students or 70, 27% after reflection there are 11 students who

did not complete (replay value below 65), but overall has increased learning results

when viewed from the percentage of student mastery, and the second cycle tests to

91, 89% or there are 3 students who did not complete.

Conclusion of this research that to increase of sciences learning matter of voice

through contextual approach in the fourth grade elementary school students

Sambiduwur 2 Tanon, Sragen Regency academic year 2011/2012.

Pendahuluan

Kegiatan belajar-mengajar yang

berlangsung terjadi suatu proses

pembelajaran dan evaluasi. Untuk

mendapat out-put belajar-mengajar

yang berkualitas diharapkan kedua

proses tersebut hendaknya dikelola dan

dilaksanakan dengan baik. Suatu proses

pengajaran dikatakan berhasil bila

terjadi perubahan tingkah laku siswa.

Tujuan dari setiap proses

pembelajaran adalah diperolehnya hasil

yang optimal. Hal ini akan dicapai

apabila semua terlibat secara aktif baik

fisik, mental, maupun emosional.

Tujuan pembelajaran menyatakan suatu

hasil yang diharapkan dari

pembelajaran itu dan bukan sekedar

suatu proses dari pembelajaran itu

sendiri. Tujuan pembelajaran

diharapkan mampu membentuk

manusia yang berkualitas hanya dapat

dipenuhi oleh dunia pendidikan. Upaya

pemenuhan tersebut merupakan suatu

proses yang panjang yang dimulai

sejak anak belajar di SD. Salah satu

unsur yang turut menentukan kualitas

Sumber Daya Manusia yaitu

penguasaan IPA.

Salah satu mata pelajaran yang

ada di SD yang perlu ditingkatkan

kualitasnya adalah IPA. Sekolah Dasar

merupakan tempat pertama siswa

mengenal konsep-konsep dasar IPA,

karena itu pengetahuan yang diterima

siswa hendaknya menjadi dasar yang

dapat dikembangkan pada tingkat

sekolah yang lebih tinggi di samping

mempunyai kegiatan praktis yang

dapat diterapkan dalam kehidupan

sehari-hari.
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Pada pembelajaran IPA sangat

berkaitan dengan dunia nyata dalam

kehidupan sehari-hari. Guru dapat

menggali pengetahuan dari siswa yang

bervariasi sehingga siswa dapat

mempelajari konsep-konsep dalam

penggunaannya pada aspek yang

terkandung dalam mata pelajaran IPA

untuk memecahkan suatu masalah atau

persoalan serta mendorong siswa

membuat hubungan antara materi IPA

dan penerapannya yang berkaitan

dalam kehidupan sehari-hari.

IPA merupakan konsep

pembelajaran alam dan mempunyai

hubungan yang sangat luas terkait

dengan kehidupana manusia.

Pembelajaran IPA sangat berperan

dalam proses pendidikan dan juga

perkembangan teknologi, karena IPA

memiliki upaya untuk membangkitkan

minat siswa serta kemampuan dalam

mengembangkan ilmu pengetahuan dan

teknologi serta pemahaman tentang

alam semesta yang mempunyai banyak

fakta yang belum terungkap dan masih

bersifat rahasia sehingga fakta

penemuannya dapat dikembangkan

menjadi ilmu pengetahuan alam yang

baru dan dapat diterapkan dalam

kehidupan sehari-hari.

.Kenyataan yang terjadi, mata pelajaran

IPA tidak begitu diminati dan kurang

disukai siswa. Bahkan siswa

beranggapan mata pelajaran IPA sulit

untuk dipelajari.

Akibatnya rata-rata hasil belajar

siswa cenderung lebih rendah

dibanding mata pelajaran lainnya.

Berdasarkan  hasil observasi dari

daftar nilai yang telah dilakukan oleh

peneliti  di  kelas  IV  SD  Negeri

Sambiduwur pada tanggal 4 Januari

2010 dan data hasil ulangan materi

energi bunyi dan rambatannya, prestasi

belajar siswa masih rendah. Persentasi

siswa tuntas hanya 17 orang (45,96%)

dan yang belum tuntas 20 orang (54,

96%), dengan KKM 65 maka siswa

seluruhnya diperlukan remedial.

Rendahnya hasil belajar IPA

siswa dibanding mata pelajaran lain

karena,  Guru lebih banyak berfungsi

sebagai instruktur yang sangat aktif dan

siswa sebagai penerima pengetahuan

yang pasif. Siswa yang belajar tinggal

datang ke sekolah duduk

mendengarkan, mencatat, dan
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mengulang kembali di rumah serta

menghafal untuk menghadapi ulangan.

Pembelajaran seperti ini membuat

siswa pasif karena siswa berada pada

rutinitas yang membosankan sehingga

pembelajaran kurang menarik. Pada

umumnya pembelajaran lebih banyak

memaparkan fakta, pengetahuan,

kemudian biasa dihafalkan bukan

berlatih berpikir memecahkan masalah

dan mengaitkannya dengan

pengalaman empiris dalam kehidupan

nyata sehingga pembelajaran menjadi

kurang bermakna.

Untuk menggali potensi anak

agar selalu kreatif dan berkembang

perlu diterapkan pembelajaran

bermakna yang akan membawa siswa

pada pengalaman belajar yang

mengesankan. Pengalaman yang

diperoleh siswa makin berkesan

apabila proses pembelajaran yang

diperoleh merupakan hasil dari

pemahaman dan penemuannya sendiri

yaitu proses yang melibatkan siswa

sepenuhnya untuk merumuskan suatu

konsep. Untuk itu sudah menjadi tugas

guru dalam mengelola proses belajar-

mengajar adalah memilih model

pembelajaran yang sesuai, agar

pembelajaran lebih menarik dan

bermakna. Hal ini disebabkan adanya

tuntutan pada dunia pendidikan bahwa

proses pembelajaran tidak lagi hanya

sekedar menstransfer pengetahuan dari

guru ke siswa. Guru harus mengubah

paradigma tersebut dengan kegiatan

pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif

dan menyenangkan.

Terkait belum optimalnya hasil

belajar siswa kelas IV SD Negeri

Sambiduwur 2,  maka penulis berupaya

menerapkan model pembelajaran

Kontekstual sebagai salah satu

alternatif pembelajaran yang bermakna

yang bermuara pada pembelajaran

yang aktif, kreatif, efektif dan

menyenangkan.

Menurut Blanchard (2001)

dalam Triyanto (2007:  101)

menyatakan bahwa pengajaran dan

pembelajaran kontekstual atau

Contextual Teaching and Learning

(CTL) merupakan suatu konsepsi yang

membantu guru mengaitkan konten

mata pelajaran dengan situasi dunia

nyata dan memotifasi siswa membuat

hubungan antara pengetahuan dan

penerapannya dalam kehidupan mereka

sebagai anggota keluarga, warga
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negara, dan tenaga. Diharapkan dengan

metode kontekstual dapat

meningkatkan hasil belajar pada siswa

kelas IV SD Negeri Sambiduwur 2.

Bertitik tolak daripada  latar

belakang masalah di atas, penelitian ini

mengambil judul “Peningkatan Hasil

Belajar IPA Materi Energi Bunyi

Melalui Pendekatan Kontekstual pada

Siswa Kelas IV SD Negeri

Sambiduwur 2 Tanon, Sragen Tahun

Pelajaran 2011/2012”.

Metode Penelitian

Penelitian tindakan kelas ini akan

dilaksanakan di SD Negeri

Sambiduwur 2 yang beralamat di

Dukuh Mororejo Desa Sambiduwur

Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen.

Penelitian ini akan dilaksanakan pada

semester II tahun ajaran 2011/2012

mulai bulan Februari 2010 sampai

bulan Juni  2012. Subjek penelitian

adalah  siswa  kelas  IV  SD  N

Sambiduwur 2 Sragen tahun ajaran

2011/2012 dengan jumlah siswa 37

anak terdiri dari 19 siswa laki-laki dan

18 siswa perempuan. Objek

penelitiannya adalah hasil belajar IPA

materi energi bunyi.

Bentuk pendekatan yang digunakan

dalam penelitian ini adalah diskriptif

kualitatif karena data yang akan

diperoleh berupa data langsung tercatat

dari kegiatan di lapangan. Sedangkan

jenis penelitian ini adalah Penelitian

Tindakan Kelas (PTK). PTK terdiri

dari empat komponen pokok yang

menunjukkan langkah, yaitu (a)

perencanaan (planning); (b) tindakan

(acting); (c) pengamatan (observing);

dan (d) refleksi atau reflecting.

Sumber data atau informasi yang

digunakan dalam penelitian ini terdiri

dari: Sumber data primer (pokok),

yaitu data yang langsung dikumpulkan

oleh peneliti (atau petugas-petudasnya)

dari sumber pertamanya. Sumber data

primer yang kita gunakan adalah siswa

kelas IV SDN Sambiduwur 2, guru -

guru SDN Sambiduwur 2  dan  pihak

lain yang berhubungan. Sumber data

sekunder yaitu data yang tersusun

dalam bentuk  arsip atau dokumen-

dokumen. Sumber data sekunder yang

kita ambil pada penelitian ini, yaitu:

nilai hasil belajar siswa, dan lembar

observasi baik afektif maupun

psikomotorik.
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Teknik yang digunakan untuk

pengambilan dan pengumpulan data

dalam penelitian ini adalah dokumen,

observasi, wawancara, dan tes hasil

belajar. Dokumen yang kita ambil pada

penelitian ini, yaitu: nilai hasil belajar

siswa, dan lembar observasi baik

afektif maupun psikomotorik.

Observasi peneliti menggunakan

bentuk observasi untuk mendapatkan

data data mengenai seluruh aktivitas

atau tingkah laku siswa dalam

pembelajaran.dalam observasi ini

peneliti berperan aktif selama

pembelajaran berlangsung dalam kelas

dengan mengamati aktivitas siswa.

Wawancara dalam penelitian ini

dilaksanakan secara langsung yaitu

percakapan dan tanya jawab kepada

siswa secara langsung tanpa perantara

dan guru. Wawancara dilaksanakan

pada saat istirahat dan  dilakukan

secara tertutup dan bebas, agar siswa

dapat mengungkapkan permasalahan,

keinginan dan kebutuhannya dalam

kegiatan pembelajaran. Wawancara

dengan guru dilaksanakan pada waktu

senggang agar wawan cara yang

dilakukan lebih tenang. Kegiatan

wawancara ini digunakan sebagai dasar

untuk melakukan penelitian yang lebih

lanjut dan dipergunakan untuk

mengetahui secara mendalam tentang

kondisi siswa sebelum pembelajaran

dengan model pembelajaran

kontekstual.dan sesudah pembelajaran

kontekstual. Tes digunakan untuk

mengukur kemampuan sesuatu,

keterampilan, pengetahuan,

penguasaan dan sebagainya. Teknik

pengumpulan data penelitian ini berupa

soal-soal yang disajikan dan berupa

lembar observasi  yang  guna untuk

mengetahui hasil atau nilai yang

dicapai siswa dalam pembelajaran IPA.

Peneliti menggunakan nilai awal,

lembar observasi afektif maupun

psikomotorik, tes akhir untuk

membandingkan hasil tes siswa.

Data yang telah berhasil digali,

dikumpulkan, dan dicatat dalam

kegiatan penelitian, harus diusahakan

kemantapan dan kebenarannya. Oleh

karena itu setiap peneliti harus

diusahakan kemanatapan dan

kebenarannya. Oleh karena itu setiap

peneliti harus bisa memiliki dan

menentukan cara-cara yang tepat untuk

mengembangkan validitas data yang

diperolehnya. Cara pengumpulan data
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dengan beragam tehniknya harus

benar-benar sesuai dan tepat untuk

menggali data yang benar-benar

diperlukan bagi penelitinya. Ketepatan

data tersebut tidak hanya bergantung

dari ketepatan memilih sumber data

dan tehnik pengumpulan datanya,

tetapi juga diperlukan tehnik

pengembangan validitas datanya.

Validitas data ini sebagai hasil

penelitian. Cara-cara tersebut antara

lain berupa Triangulasi dan review

informan ( meninjau ulang kepada

pemberi informasi).

 Dalam penelitian ini

menggunakan teknik analisis data

model interaktif (Miles dan Huberman,

2007:  20), yang terdiri dari tiga

komponen analisis, yaitu (1) reduksi

data, (2) sajian data, (3) penarikan

simpulan atau verifikasi. Aktifitas

ketiga komponen tersebut dilakukan

dalam bentuk interaktif dengan proses

pengumpulan data sebagai siklus.

Indikator kinerja merupakan

rumusan kinerja yang akan dijadikan

acuan atau tolak ukur dalam

menentukan keberhasilan atau

keefektifan penelitian. Yang menjadi

indikator kinerja dalam penelitian ini

adalah apabila 75 % dari jumlah siswa

dalam mengerjakan soal tes akhir mata

pelajaran IPA materi Energi Bunyi

mencapai nilai Kriteria Ketuntasan

Minimal (KKM) yaitu 65.

Prosedur penelitian tindakan kelas

ini terdiri dari 2 siklus yang masing-

masing siklus meliputi perencanaan,

pelaksanaan tindakan, observasi dan

refleksi. Pelaksanaan dilakukan dengan

mengadakan pembelajarn yang dalam

satu siklus ada dua kali tatap muka

yang masing-masing 2 x 35 menit,

sesuai skenario pembelajaran dan RPP

pada siswa.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil pelaksanaan

pada Siklus I dan II dapat dinyatakan

bahwa pembelajaran IPA

menggunakan model pembelajaran

kontekstual dapat meningkatkan hasil

belajar  siswa  kelas  IV  SDN

Sambiduwur 2, baik hasil belajar

kognitif, afektif maupun psikomotorik.

1. Perkembangan hasil belajar afektif

siswa sebagai berikut:

a. Siswa memperhatikan pelajaran

dengan sungguh-sungguh.
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b. Kemauan untuk menerima

pelajaran dari guru meningkat.

c. Perhatian, minat, dan motivasi

terhadap penjelasan guru

meningkat.

d. Siswa aktif dalam pembelajaran.

e. Siswa  aktif mengajukan

pertanyaan dan pendapat.

f. Kerjasama dalam kelompok

meningkat.

g. Tugas individu atau tugas

kelompok terlaksana dengan

baik.

h.  Siswa sudah berani

mempresentasikan hasil

observasi ke depan kelas.

2. Perkembangan hasil belajar

psikomorik siswa sebagai berikut:

a. Tidak ada siswa yang terlambat

masuk kelas.

b. Menyiapkan kebutuhan belajar

tanpa disuruh.

c. Mau mencatat dan merangkum

bahan pelajaran dengan baik dan

sistematis.

d. Siswa sudah berani bertanya dan

meminta saran kepada guru

mengenai bahan pelajaran yang

masih belum jelas.

e. Banyak siswa yang mengangkat

tangan mengajukan pertanyaan.

f. Segera membentuk kelompok

diskusi.

g. Akrab dan mau berkomunikasi

dengan guru.

h. Perkembangan hasil belajar

kognitif siswa

3. Perkembangan hasil belajar kognitif

siswa.

Pada Siklus I setelah diadakan

tes kemampuan awal dilanjutkan

dengan siswa menerima materi energi

bunyi. Proses pembelajaran

disampaikan dengan strategi dan

terencana dimulai dari kegiatan awal,

inti dan penutup. Kegiatan ini

terfokus mengaktifkan siswa mulai

dari memperhatikan penjelasan,

melakukan pengamatan dan

percobaan untuk memperoleh

kesimpulan, mendemonstrasikan,

tugas kelompok, berdiskusi, tugas

individual yang diakhiri dengan LKE.

Setelah dilaksanakan Siklus I dan

dievaluasi dapat dilihat adanya

peningkatan hasil belajar siswa yaitu

masih ada 11 siswa memperoleh nilai

kurang dari 65 atau siswa yang tuntas
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70, 27% dan nilai rata-rata siswa 67,

30.

Siklus II merupakan lanjutan

dari siklus sebelumnya untuk

memantapkan dan mencapai tujuan

penelitian. Pembelajaran yang

disampaikan tentang sumber energi

bunyi, penggolongan bunyi

berdasarkan frekuensi, membedakan

perambatan bunyi melalui benda

padat, cair, dan gas. Kegiatan belajar

mengajar disampaikan dengan strategi

terencana sebagaimana Siklus I dan

kegiatan pembelajaran dilaksanakan

lebih optimal. Hasil Siklus II

menunjukkan peningkatan hasil

belajar siswa yaitu nilai rata-rata

siswa 73, 51, siswa belajar tuntas

mencapai 91, 89% atau terdapat 3

siswa yang memperoleh nilai di

bawah batas nilai ketuntasan.

Tabel Hasil Tes Kognitif Nilai Awal,

Siklus  I  dan  Siklus  II  siswa  kelas  IV

SDN Sambiduwur 2

Keterangan
Nilai

Awal

Siklus

I

Siklus

II

Nilai

terendah
40 50 60

Nilai

tertinggi
80 90 100

Rata-rata

nilai

62,

43
67, 30 73, 51

Siswa

belajar

tuntas

45,

95%

70,

27%

1) Nilai terendah yang diperoleh

siswa pada Nilai Awal 40; pada

Siklus I naik menjadi 50; dan

pada Siklus II naik lagi menjadi

60.

2) Nilai tertinggi yang diperoleh

siswa pada Nilai Awal sebesar

80; pada Siklus I naik menjadi

90; dan pada Siklus II naik

menjadi 100.

3) Nilai rata-rata kelas juga terjadi

peningkatan yaitu pada Nilai

Awal sebesar 62, 43, Siklus I

67, 30; dan pada Siklus II 73,

51

4) Untuk siswa tuntas belajar (nilai

ketuntasan 65) pada Nilai Awal

17 siswa atau 45, 95%, Siklus I

26 siswa atau 70, 27% setelah

dilakukan refleksi terdapat 11

siswa yang tidak tuntas (nilai

ulangan dibawah 65), namun

secara keseluruhan sudah
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meningkat hasil belajarnya bila

dilihat dari persentase

ketuntasan siswa,  dan pada tes

Siklus II menjadi  91, 89% atau

terdapat 3 siswa yang tidak

tuntas.

Berdasarkan data di atas dapat

disimpulkan bahwa hasil belajar siswa

meningkat, baik hasil belajar kognitif,

afektif maupun psikomotorik. Dengan

demikian terdapat peningkatan hasil

belajar IPA materi energi bunyi melalui

pendekatan kontekstual pada kelas IV

SD Negeri Sambiduwur 2 Tanon,

Sragen Tahun Pelajaran 2011/2012.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian

penerapan model pembelajaran

kontekstual pada siswa kelas IV SD

Negeri Sambiduwur 2 Tanon, Sragen

tahun pelajaran 2011/2012, maka dapat

disimpulkan bahwa terdapat

peningkatan hasil belajar IPA materi

energi bunyi melalui pendekatan

kontekstual pada kelas IV SD Negeri

Sambiduwur 2 Tanon, Sragen Tahun

Pelajaran 2011/2012. Hal ini dapat

dilihat dari nilai rata-rata kelas juga

terjadi peningkatan yaitu pada Nilai

Awal sebesar 62, 43, Siklus I 67, 30;

dan pada Siklus II 73, 51. Untuk siswa

tuntas belajar (nilai ketuntasan 65)

pada Nilai Awal 17 siswa atau 45,

95%, Siklus I 26 siswa atau 70, 27%

setelah dilakukan refleksi terdapat 11

siswa yang tidak tuntas (nilai ulangan

dibawah 65), namun secara

keseluruhan sudah meningkat hasil

belajarnya bila dilihat dari presentase

ketuntasan siswa,  dan pada tes Siklus

II  menjadi    91,  89%  atau  terdapat  3

siswa yang tidak tuntas.

Berdasarkan hasil penelitian

mengenai penerapan pendekatan

pembelajaran kontekstual pada kelas

IV  SDN  Sambiduwur  2  tahun  ajaran

2011/2012, maka saran-saran yang

diberikan sebagai sumbangan

pemikiran untuk meningkatkan mutu

pendidikan pada umumnya dan

meningkatkan kompetensi peserta didik

SDN Sambiduwur 2 pada khususnya

sebagai berikut:

1. Bagi Sekolah

a. Hendaknya sekolah menambah

alat peraga yang menunjang agar

pembelajaran kontekstual

berhasil.
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b. Sekolah menganggarkan biaya

untuk kegiatan PTK.

2.  Bagi Guru

a. Untuk meningkatkan hasil

belajar materi energi bunyi

diharapkan menggunakan

pendekatan pembelajaran

kontekstual.

b. Untuk meningkatkan keaktifan,

kreativitas siswa dan keefektifan

pembelajaran diharapkan

menerapkan pendekatan

pembelajaran kontekstual.

c. Untuk memperoleh jawaban

yang tepat, sesuai dengan tujuan

penelitian disarankan untuk

menggali pendapat atau

tanggapan siswa dengan kalimat

yang lebih mengarah pada proses

pembelajaran dengan pendekatan

pembelajaran kontekstual.

d. Adanya tindak lanjut terhadap

penggunaan pendekatan

pembelajaran kontekstual pada

materi energi bunyi.

3. Bagi Siswa

a. Peserta didik hendaknya dapat

berperan aktif dengan

menyampaikan ide atau

pemikiran pada proses

pembelajaran kontekstual,

sehingga proses pembelajaran

kontekstual dapat berjalan

dengan lancar sehingga

memperoleh hasil belajar yang

optimal.

b. Siswa dapat mengaplikasikan

hasil pembelajaran kontekstual

ke dalam kehidupan sehari hari.
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AKU ASISTEN LABORATORIUM,

APA TUGASKU?
SEBELUM KEGIATAN PRAKTIKUM

1. Mengikuti pembekalan praktikum
2. Mengadakan diskusi dengan kelompok.  Pada
       diskusi ini, asisten menjelaskan hasil pembekalan
       kepada anggota kelompoknya.
3. Membuat rencana tindakan apa yang akan dilakukan pada

saat praktikum.
4. Membagi tugas bagi kelompoknya. Termasuk dalam

kegiatan ini adalah menentukan bahan tambahan yang
harus dibawah anggota kelompoknya.

SAAT KEGIATAN PRAKTIKUM

1. Mengambil alat praktikum
2. Menjelaskan nama dan fungsi alat-alat yang akan

dipergunakan
3. Membimbing anggota merakit alat
4. Membimbing anggota mencari data
5. Membimbing anggota menganalisa data
6. Membimbing anggota mencari data

7. Membimbing anggota menganalisa data
8. Mengontrol anggota kelompoknya, agar semua
        anggota kelompok terlibat dalam kegiatan
        praktikum.
9. Membimbing anggota meringkas alat
10. Mengembalikan alat
11. Membuat laporan sementara ke guru. Laporan
        sementara berisi tentang semua data yang
        diperoleh selama praktikum.
SETELAH PRAKTIKUM
1. Memimpin diskusi kelompok tentang hasil
      praktikum
2. Bersama kelompok menganalisa data yang telah
       diperoleh
3. Bersama kelompok menarik kesimpulan dari
       data yang telah diperoleh.
4. Bersama kelompok membuat laporan praktikum
       tertulis
5. Menyerahkan laporan ke guru
6. Menulis kesulitan yang dialami selama kegiatan.
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PENULISAN KARYA ILMIAH
oleh Anwar Holil

Pengantar Redaksi :
Karena banyak pertanyaan dan usul dari pembaca khususnya  dari galangan guru –
guru untuk memahami penulisan Karya Ilmiah, Journal, Penelitian Tindak Kelas dan
Artikel, maka secara berkala kami berikan beberapa panduan dengan dari berbagai
gaya dan sumber.
1.Pendahuluan

Penulisan karya ilmiah melibatkan tiga

perencanaan: isi, formatdan  teknik

penulisan, serta bahasa.

1.1 Perencanaan Isi

· Produk berpikir konseptual dan

analitis

· Prinsip pengklasifikasian, pembagian,

dan keruntutan

· Kaidah kelengkapan dan konsistensi.

1.2 Perencanaan Format dan Teknik

Penulisan

· Standar (Universal)

· Lazim (Selingkung)

· Konvensional

1.3 Perencanaan Bahasa (Ragam

Ilmiah)

· Nada formal dan objektif

· Lazim bertitik tolak orang ketiga dan

kalimat pasif

· Gramatik konsisten

· Berbeda dengan ragam bahasa sastra

dan bahasa keseharian

· Berada pada tingkat resmi, bukan

tingkat keseharian (kolokial)

· Berbentuk wacana pemaparan

(ekspositori)

· Pengungkapan dengan lengkap, jelas,

ringkas, dan tepat.

· Terhindar dari unsur bahasa yang

usang, kolot, dan basi.

· Terhindar dari ungkapan yang ekstrim

dan emosional.

· Terhindar dari kata-kata yang

mubazir.

· Sebagai alat komunikasi pikiran,

bukan perasaan.

· Berukuran sedang dalam panjang

kalimat.

· Lazim dilengkapi dengan gambar,

diagram, peta, daftar, dan tabel.

AWAS, banyak penulis GAGAL

merealisasikan ragam ilmiah karena

kesalahan pemilihan dan pembentukan

kata, frase, klausa, kalimat, dan

paragraf. AKIBATNYA, ragam tidak

http://www.blogger.com/profile/16851072440411287314
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memenuhi syarat dan ragam bahasa

ilmiah yang tidak bergengsi.

2. Pengembangan Gagasan ke dalam

Bentuk Paragraf

· Syarat: utuh, padu, dan terkembang

· Komponen: gagasan dasar (kalimat

topik) dan gaasan pengembang

(kalimat pengembang)

· Gagasan pengembang: fakta, contoh,

definisi, ilustrasi, kualifikasi, rincian,

data statistik, analog, perbandingan,

urutan kausalitas, dan urutan peristiwa

· Struktur: induktif, deduktif, dan

kombinasi

· Pengungkapan visual: tabel, gambar,

diagram, figurasi, poligon yang

berfungsi sebagai supplemen

pengungkapan verbal (dirujuk dalam

teks).

3. Kaidah Tata Tulis Ilmiah

3.1 Kaidah Universal

· penggunaan ragam bahasa tulis ilmiah

· penggunaan bahasa yang baik dan

benar

· penggunaan ejaan dan tanda baca

· penggunaan kata, lambang,

peristilahan, kalimat, dan paragraf.

3.2 Kaidah Selingkung

· norma konvensi

· bisa berbeda satu lembaga dengan

lembaga lain

· format pelaporan (pembagian bab)

dan format-format penunjang yang

lain: halaman sampul, judul,

persetujuan, pengesahan, pelampiran.

· penulisan halaman sampul, halaman

judul, penulisan judul dan subjudul,

pengutipan, penulisan tabel, gambar,

penulisan halaman, dan penulisan

daftar pustaka.

3.2.1 Penulisan Judul, Judul Bab, dan

Subbab

· Judul dan judul bab ditulis dengan

huruf kapital semua

· Subjudul ditulis dengan huruf kecil,

kecuali huruf pertama tiap unsur kata

· Kata depan ditulis dengan huruf kecil

semua (di, ke, dari, pada, untuk, bagi,

yang)

· Huruf pertama pada perulangan

(kedua) yang menjadi subjudul ditulis

dengan huruf kecil (Faktor-faktor…,

Sumber-sumber…)

· Penomoran bab menggunakan angka

romawi: I, II, III, IV, dan V.

· Penomoran subjudul dapat

menggunakan angka arab atau

campuran huruf dan angka.
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3.2.2 Penulisan Kutipan

Pengutipan dilakukan dengan

menuliskan nama akhir, tahun, dan

halaman sumber rujukan. Contoh:

Menurut Soedardji (2003:11), …. Jika

ada dua pengarang, pengutipan

dilakukan dengan menyebut nama

akhir kedua pengarang tersebut.

Contoh: Menurut Chairul dan Agustin

(1995:23), …. Jika pengarang lebih

dari tiga, penulisan rujukan dilakukan

dengan menulis nama akhir pengarang

pertama diikuti dengan dkk. Contoh:

Menurut Amry, dkk. (1989:215), ….

Jika nama pengarang tidak disebutkan,

yang dicantumkan dalam rujukan

adalah nama lembaga yang

menerbitkan, nama dokumen yang

diterbitkan, atau nama koran. Contoh:

Kompas (Minggu, 29 Februari 2004)

menulis bahwa…. Untuk karya

terjemahan, perujukan dilakukan

dengan menulis nama pengarang asli.

Menurut Rujukan dari dua sumber atau

lebih oleh pengarang yang berbeda

dicantumkan dalam satu tanda kurung

dengan titik koma sebagai pemisah.

Contoh: …… (Soedardjo, 2003:23;

Chairul, 2003:19).

Rujukan dapat dibedakan menjadi

rujukan langsung dan rujukan tidak

langsung. Rujukan langsung dibedakan

menjadi rujukan langsung kurang dari

40 kata dan rujukan langsung lebih dari

40 kata. Kedua rujukan langsung

tersebut penulisannya berbeda.

3.2.2.1 Rujukan Langsung

3.2.2.1.1 Rujukan Kurang dari 40 Kata

Rujukan langsung kurang dari 40 kata

ditulis di antara tanda kutip (“…”)

sebagai bagian terpadu dalam teks

utama, dan diikuti nama pengarang,

tahun, dan nomor halaman. Nama

pengarang dapat ditulis secara terpadu

dalam teks atau menjadi satu dengan

tahun dan nomor halaman di dalam

kurung. Perhatikan contoh nama

pengarang disebut dalam teks secara

terpadu berikut.

The Liang Gie (1994:62)

merumuskan,”Membaca ragam

sepintas ialah membaca secara cepat

yang kadang-kadang disertai

melompat-lompat terhadap suatu

bacaan.”

Berikut contoh perujukan dengan cara

nama pengarang disebut bersama

dengan tahun dan nomor halaman.

Rumusan membaca ragam sepintas

adalah, “Membaca secara cepat yang
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kadang-kadang disertai melompat-

lompat terhadap suatu bacaan” (The,

1994:62).

Jika dalam rujukan terdapat tanda

kutip, digunakan tanda kutip tunggal

(‘….’). Perhatikan contoh berikut!

“Dari kalangan yang kurang

memahami manfaatnya yang sangat

besar dan merata sering terlontar

pertanyaan yang berbunyi ‘Buat apa sih

buku-buku teks itu?’” (Tarigan &

Tarigan, 1993:15).

3.2.2.1.2 Rujukan 40 Kata atau Lebih

Rujukan yang berisi 40 kata atau lebih

ditulis tanpa tanda kutip secara terpisah

dari teks utama yang mendahului,

dimulai pada ketukan keenam dari

garis tepi sebelah kiri, dan diketik

dengan spasi tunggal. Kemudian

cantumkan nama akhir pengarang,

tahun, dan halaman. Contoh:

Hairston (1981:44) menuliskan situasi

ketika seseorang akan menulis,

Every time you begin a writing task,

you are working in specific situation.

You have a topic, you are going to

write about, you have a person or

persons who will read or listen to what

you have written, and you have a

reason for writing.

Jika ada sebagian rujukan langsung

dihilangkan, kata-kata yang

dihilangkan tersebut diganti dengan

tiga titik (…). Jika yang dihilangkan

banyak, bagian tersebut diganti dengan

tanda titik satu baris halaman.

Perhatikan contoh berikut ini!

Marwoto (2001:33)

menyatakan,”Filsafat harus menjadi

teoretis, demikian tampaknya gagasan

Marcuse. Sebagai seorang

neomarxis,…, gagasannya ini

menyimpang dari apa yang diyakini

Karl Marz, filsafat harus menjadi

praksis.”

Marwoto (2001:35) mengutip pendapat

Marcuse tentang seni,”Marcuse

mengatakan ada dua karakter dari seni

klasik. Sebagai bagian dari kebudayaan

yang mapan, seni itu afirmatif,

meneruskan kebudayaan yang ada.

Sebagai alienasi dari realitas yang

mapan, seni mempunyai kekuatan

menegasi. .…”

3.2.2 Rujukan Tidak Langsung

Rujukan tidak langsung adalah rujukan

yang dikemukakan dengan bahasa

penulis sendiri. Perujukannya ditulis
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tanpa tanda kutip dalam spasi rangkap

dan terpadu dengan teks utama,

kemudian dituliskan pula nama akhir

pengarang, tahun, dan nomor halaman.

Contoh penulisan rujukan tidak

langsung dengan nama pengarang

terpadu dalam teks utama:

Rofiqi (2001:50) berpendapat bahwa

kesusastraan merupakan industri, suatu

model produksi sosial.

Contoh penulisan rujukan tidak

langsung dengan penulisan nama

pengarang dan tahun di dalam kurung:

Kesusastraan merupakan industri, suatu

model produksi sosial (Rofiqi,

2001:50).

3.2.3 Penyajian Tabel dan Gambar

· Tabel

· Tujuan:

a. Mensistematisasikan data statistik

b. Memfasilitasi pemahaman dan

penafsiran data

c. Memfasilitasi pencarian hubungan

antardata

· Prinsip penyajian tabel:

a. Tampilan sederhana dan jelas

b. Jika tampilan >1/2 halaman

disajikan pada halaman tersendiri.

c. Jika tampilan <1/2 halaman

diintegrasikan dalam teks

d. Diberikan identitas (nomor dan

nama)

e. Jika lebih dari satu halaman, bagian

kepala tabel diulang pada halaman

berikutnya dan diberikan tulisa

Lanjutan Tabel pada tepi kiri halaman

berikutnya.

f. Setiap huruf pertama nama tabel

ditulis kapital, kecuali kata depan.

g. Kata Tabel ditulis mulai tepi kiri,

diikuti nomor dan nama tabel.

h. Jika nama tebel lebih dari satu baris,

baris kedua dst. dimulai sejajar dengan

huruf awal baru.

i. Judul tabel tidak diakhiri dengan

tanda baca

j. Berikan jarak tiga spasi antara teks

sebelum dan sesudah tabel

k. Nomor tabel dimulai dari nomor 1

l. Garis paling atas tebel dimulai tiga

spasi di bawah nama tebel.

m. Penulisan nomor, persen, dan

frekuensi dengan singkatan.

n. Garis horizontal perlu dibuiat, tetapi

garis vertical kanan, tengah, dan kiri

tidak perlu

o. Tabel kutipan perlu disebutkan

sumber.

· Gambar
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· Yang termasuk gambar: foto, grafik,

peta, sket, dan diagram

· Tujuan penggunaan gambar:

a. Visualisasi data/pernyataan kualitatif

b. Visualisasi hubungan antarvariabel

c. Penyajian data statistik dengan

    grafik

· Prinsip penyajian gambar:

a. Judul gambar di bawah presentasi

gambar

b. Cara penulisan nama gambar sama

dengan penulisan tabel

c. Gambar harus jelas dan komunikatif

d. Gambar >1 halaman disajikan dalam

halaman tersendiri

e. Penyebutan adanya gambar

seharusnya sebelum adanya gambar

f. Gambar diacu dengan nomor dan

nama gambar

g. Penomoran gambar dengan angka

Arab

· Petunjuk praktis penulisan

a. Jarak antara gambar/tabel dengan

teks sebelum atau sesudahnya tiga

spasi.

b. Judul tabel/gambar diketik satu

halaman dengan tabel atau gambarnya.

c. Tepi kanan teks tidak harus rata.

d. Tempatkan nomor halaman di tepi

kanan atas, kecuali halaman di awal

bab ditempatkan di tengah bawah.

e. Nama pengarang yang ada pada teks

(yang dikutip) harus sama dengan

nama yang ada pada daftar pustaka.

f. Nama awal dan tengah pengarang

dapat disingkat atau ditulis sempurna,

asal taat asas dalam satu daftar.

3.2.4 Penulisan Daftar Pustaka

· buku

· buku kumpulan artikel (ada

editornya)

· artikel dalam buku kumpulan artikel

(ada editornya)

· artikel jurnal

· artikel majalah/Koran

· dokumen resmi pemerintah

· karya terjemahan

· skripsi, tesis, disertasi,

· makalah yang disajikan

· internet

Pada dasarnya, unsur yang dituliskan

dalam daftar pustaka meliputi: (1)

nama pengarang (ditulis dengan urutan

nama akhir, nama awal, dan nama

tengah, tanpa gelar akademik), (2)

tahun penerbitan, (3) judul, termasuk

subjudul, (4) tempat penerbitan, dan (5)

nama penerbit. Setiap unsur tersebut

diakhiri dengan tanda titik (.), kecuali

antara kota tempat penerbit dan nama
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penerbit yang dipisahkan dengan tanda

titik dua.

3.2.4.1 Pustaka dari Buku

Tahun penerbitan ditulis setelah nama

pengarang diakhiri dengan tanda titik,

judul digarisbawahi per kata atau

dicetak miring, dengan huruf besar

pada awal kata, kecuali kata hubung.

Tempat penerbitan dan nama penerbit

dipisahkan dengan tanda titik dua.

Baris pertama dimulai dari margin kiri,

baris kedua, dan seterusnya masuk

enam ketuk. Jarak antara baris dalam

satu rujukan satu spasi, jarak antara

rujukan yang satu ke yang lain dua

spasi.

Hairston, Maxine C. 1981. Succesful

Writing: A Rhetoric for Advanced

Composition. New York: W.W. Norton

& Co.

Jika Anda menggunakan beberapa

buku oleh pengarang yang sama dan

diterbitkan dalam tahun yang sama,

penulisannya adalah tahun penerbitan

diikuti dengan huruf a, b, c, dan

seterusnya.

Cornet, L. & K. Weeks. 1985a. Career

Ladder Plans: Trends and Emerging

Issues-1985. Atlanta: Career Ladder

Clearinghouse.

Cornet, L. & K. Weeks. 1985b.

Planning Career Ladders: Lessons from

the States. Atlanta: Career Ladder

Clearinghouse.

3.2.4.2 Pustaka dari Buku yang Berisi

Artikel (Ada Editornya)

Cara menuliskannya sama dengan

rujukan dari buku hanya ditambah

dengan tulisan (Ed.) jika hanya satu

editor dan (Eds.) jika lebih dari satu

editor. (Ed.) atau (Eds.) tersebut

ditempatkan di antara nama pengarang

dan tahun penerbitan.

Maurice, Catherine dan Masyita, Dewi.

(Eds.). 1996. Behavioral Intervention

for Young Children with Autism: A

Manual for Parents and Professionals.

Austin, Texas: 8700 Shoal Creek

Boulevard.

Mintowati, Maria (Ed.). 1990. Butir-

Butir Pemerolehan Bahasa Kedua.

Surabaya: Nasional.

3.2.4.3 Pustaka dari Artikel dalam

Buku Kumpulan Artikel (Ada

Editornya)

Nama pengarang artikel ditulis di

depan, diikuti tahun penerbitan. Judul

artikel diapit tanda kutip, tidak perlu

dicetak miring atau digarisbawahi per

kata. Nama editor ditulis seperti urutan
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yang sebenarnya, diberi keterangan

(Ed.) atau (Eds.) Judul buku yang

berisi kumpulan artikel dicetak miring

atau digarisbawahi per kata, nomor

halaman dituliskan dalam kurung.

Loovas, O. Ivar. 1996. “The UCLA

Young Autism Model of Service

Delivery” dalam Catherine Mauricea

dan Dewi Masyita. (Eds.), Behavioral

Intervention for Young Children with

Autism (hlm. 241—248). Austin,

Texas: 8700 Shoal Creek Boulevard.

3.2.4.4. Pustaka Artikel dalam Jurnal

Nama penulis ditulis, diikuti tahun.

Judul artikel diapit tanda kutip, judul

jurnal dicetak miring atau

digarisbawahi. Berikutnya jurnal tahun

ke berapa, nomor berapa, dan halaman

berapa.

Marwoto, Y. 2001. “Seni dan

Subversi” dalam Basis, Nomor 09-10,

Tahun ke-50, September-Oktober,

(hlm.32—37).

3.2.4.5 Pustaka dari Artikel dalam

Koran atau Majalah

Nama pengarang ditulis paling depan,

dikuti tahun, tanggal, dan bulan. Judul

artikel ditulis di antara tanda kutip,

nama koran atau majalah dicetak

miring atau digarisbawahi per kata.

Hidayat, Dedy N. 2004.

“Amerikanisasi Industri Kampanye

Pemilu” dalam Kompas, Rabu, 11

Februari, (hlm. 4).

Hidayat, Dedy N. 2004.

“Amerikanisasi Industri Kampanye

Pemilu” dalam Kompas, Rabu, 11

Februari, (hlm. 4).

3.2.4.6 Pustaka dari Koran Tanpa

Pengarang

Nama koran ditulis paling depan,

dicetak miring atau digarisbawahi,

tahun diikuti tanggal dan bulan,

kemudian judul artikel diapit tanda

kutip dan nomor halaman.

Kompas. 2004, 11 Februari. “Makro-

Ekonomi Mendekati 1997”. (hlm. 25).

3.2.4.7 Pustaka Berupa Karya

Terjemahan

Nama pengarang asli ditulis, diikuti

tahun, judul terjemahan, nama

penerjemah, tempat penerbit, nama

penerbit.

Ary, D., L.C. Jacobs, & A. Razavieh.

1982. Pengantar Penelitian Pendidikan.

(Penerjemah: Arief Furchan).

Surabaya: Usaha Nasional.

3.2.4.8 Pustaka Berupa Skripsi, Tesis,
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atau Disertasi

Penulisan rujukan ini adalah nama

penyusun, diikuti tahun, judul disertai

pernyataan skripsi, tesis, atau disertasi

tidak diterbitkan, nama kota, nama

fakultas serta nama perguruan tinggi.

Perhatikan contoh berikut ini.

Suhartono. 2005. Implikatur

Percakapan dalam Tuturan Berbahasa

Indonesia Lisan Formal Warga

Masyarakat Tutur Mojokerto. Disertasi

tidak diterbitkan. Malang: Program

Pascasarjana Universitas Negeri

Malang.

3.2.4.9 Pustaka Berupa Makalah dalam

Seminar

Penulisannya adalah nama pengarang,

tahun, judul makalah, kemudian diikuti

pernyataan “Makalah disajikan

dalam…, nama pertemuan, lembaga

penyelenggara, dan tempat

penyelenggara.”

Sudikan, Setya Yuwana. 2004.

“Pendekatan Kontesktual dalam

Pembelajaran Apresiasi Sastra:

Perspektif Pluralisme Budaya”.

Makalah disajikan pada Seminar

Kurikulum Berbasis Kompetensi,

Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia,

Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas

egeri Surabaya, 17 Februari.

Yang perlu Anda perhatikan lagi

adalah sumber rujukan yang ditulis

sesuai dengan kaidah di depan harus

Anda urutkan dalam abjad (setelah

nama akhir pengarang ditulis paling

depan, kecuali nama Cina), tanpa

dinomori. Dari sejumlah contoh tadi,

beginilah daftar rujukannya.

Daftar Pustaka

Ary, D., L.C. Jacobs, & A. Razavieh.

1982. Pengantar Penelitian Pendidikan.

(Penerjemah: Arief Furchan).

Surabaya: Usaha Nasional.

Cornet, L. & K. Weeks. 1985a. Career

Ladder Plans: Trends and Emerging

Issues—1985. Atlanta: Career Ladder

Clearinghouse.

Cornet, L. & K. Weeks. 1985b.

Planning Career Ladders: Lessons from

the States. Atlanta: Career Ladder

Clearinghouse.

3.2.6 Format dan Sistematika Penulisan

Sistematika

Alternatif Pertama

· Judul bab ditulis dengan huruf kapital

semua dengan ditempatkan di tengah.

· Peringkat ke-1 ditandai dengan angka

2 digit yang dipisahkan oleh tanda titik,
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tetapi tidak diakhiri dengan titik, dan

dimulai dari tepi kiri. Judul subbabini

ditulis dengan huruf kapital dan kecil

dan tebal

· Peringkat ke-2 ditandai dengan angka

3 digit yang dipisahkan oleh tanda titik,

tetapi tidak diakhiri dengan titik, dan

dimulai dari tepi kiri. Judul subbab ini

ditulis dengan huruf kapital dan kecil

dan tebal.

· Peringkat ke-3 ditandai dengan angka

4 digit yang dipisahkan oleh tanda titik,

tetapi tidak diakhiri dengan titik, dan

dimulai dari tepi kiri. Judul subbabini

ditulis dengan huruf kapital dan kecil

dan tebal.

· Peringkat ke-4 ditandai dengan angka

5 digit yang dipisahkan oleh tanda titik,

tetapi tidak diakhiri dengan titik, dan

dimulai dari tepi kiri. Judul subbabini

ditulis dengan huruf kapital dan kecil

dan tebal.

Alternatif Kedua

· Judul bab ditulis dengan huruf kapital

semua dengan ditempatkan di tengah.

· Peringkat ke-1 ditandai dengan huruf

kapital (A, B, C, dan seterusnya)

memakai titik dan ditulis dari tepi kiri;

ditulis dengan huruf kapital dan kecil;

serta dicetak tebal.

· Peringkat ke-2 ditandai dengan angka

(1, 2, 3, dan seterusnya) yang diakhiri

dengan titikdan dimulai dari tepi kiri;

ditulis dengan huruf kapital dan kecil;

serta dicetak tebal.

· Peringkat ke-3 ditandai dengan huruf

kecil (a, b, c, dan seterusnya) yang

diakhiri oleh tanda titik dan dimulai

dari tepi kiri. Judul subbabini ditulis

dengan huruf kapital dan kecil serta

dicetak tebal.

· Peringkat ke-4 ditandai dengan angka

dalam kurung tutup ( 1), 2), 3) dan

seterusnya) yang diakhiri dengan titik,

dan dimulai dari tepi kiri. Judul

subbabini ditulis dengan huruf kapital

dan kecil serta dicetak tebal.

· Peringkat ke-5 ditandai dengan huruf

kecil dalam kurung tutup ( a), b), c)

dan seterusnya) yang diakhiri dengan

titik, dan dimulai dari tepi kiri. Judul

subbab ini ditulis dengan huruf kapital

dan kecil serta dicetak tebal.

· Peringkat ke-6 ditandai dengan angka

dalam kurung buka dan kurung tutup (

(1), (2), (3) dan seterusnya) yang

diakhiri dengan titik, dan dimulai dari

tepi kiri. Judul subbab ini ditulis

dengan huruf kapital dan kecil serta

dicetak tebal.
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Apa ya bedanya artikel ilmiah
dengan karya ilmiah,...?

Artikel ilmiah adalah karya tulis yang

dirancang untuk dimuat dalam jurnal

atau buku kumpulan artikel yang ditulis

dengan tata cara ilmiah dan mengikuti

pedoman atau konvensi ilmiah yang

telah disepakati atau ditetapkan. Artikel

ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa,

dosen, pustakawan, peneliti, dan

penulis lainnya dapat diangkat dari

hasil penelitian lapangan, hasil

pemikiran dan kajian pustaka, atau

hasil pengembangan proyek.

Makalah ilmiah adalah karya tulis yang

memuat pemikiran tentang suatu

masalah atau topik tertentu yang ditulis

secara sistematis dan runtut dengan

disertai analisis yang logis dan objektif.

Makalah ditulis untuk memenuhi tugas

terstruktur yang diberikan oleh dosen

atau ditulis atas inisiatif sendiri untuk

disajikan dalam forum ilmiah.

Apa beda Jurnal dan majalah

dan makalah?

Jurnal.. Jurnal bisa jadi "laporan

perjalanan".

Namun juga laporan perjalanan disini

adalah perjalanan anda dalam

mendapat berita atau laporan. Ilmu

yang mempelajari tentang jurnal adalah

jurnalistik. Biasanya jurnal ada di di tv.

Majalah.. Hasil dari jurnal yang dibuku

kan.. Majalah biasanya berisi tentang

yang saat ini hangat dibicarakan.

Misalnya Life Style, Gossip, Artist, dll.

Majalah selalu dalam bentuk buku.

Makalah.. Makalah itu bisa jadi laporan

ilmiah.. Misalnya makalah zat koloid

pada semangka. Makalah biasanya

hanya di jilid. Dan makalah di buat

personal untuk umum. Juga makalah

biasanya buat ilmu pengetahuan.

Apa bedanya artikel, makalah

sama kliping?

-Artikel adalah tulisan yang dibuat oleh

seseorang mengenai suatu topik dan

biasanya tidak terlalu panjang.

Misalnya, surat kabar terdiri dari

berbagai macam artikel berita.
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-Makalah adalah suatu tulisan yang

berbentuk seperti sebuah buku.

Makalah biasanya terdiri dari beberapa

bab. Dan biasanya makalah membahas

tentang sesuatu yang bersifat ilmiah.

-Klipping adalah kumpulan artikel

yang dijadikan seperti sebuah buku.

Misalnya kita mau membuat klipping

tentang jenis-jenis tanaman bonsai dan

perawatannya. Kita mencari artikel

tentang tema tersebut dari berbagai

surat kabar, majalah, dsb, kemudian

kita potong artikel-artikel tsb, lalu kita

tempelkan pada kertas HVS, kemudian

bila sudah terkumpul banyak, kita jilid

menjadi satu.

Ada 3 kata kunci : penelitian +

tindakan + kelas.

1. Penelitian (research): kegiatan

mencermati suatu objek secara

ilmiah untuk memperoleh

data/informasi yang bermanfaat

meningkatkan mutu sesuatu yang

menarik minat dan penting bagi

peneliti.

2. Tindakan: kegiatan yang sengaja

dilakukan untuk tujuan tertentu

3. Kelas: sekelompok siswa dalam

waktu sama menerima pelajaran

dari seorang guru. (komponen kelas:

siswa + guru + materi + sarana +

lingkungan + pengelolaan + hasil

pembelajaran)

PTK adalah penelitian yang dilakukan

oleh guru (scr.sendiri/kola-borasi) di

kelas tempat guru itu mengajar untuk

penyempur-naan/peningkatan proses

dan hasil pembelajaran.

MEMAHAMI CERITA
PENDEK  ( CERPEN )

Oleh : INDARTI

Membaca cerita pendek atau cerpen

adalah aktifitas yang menarik. Berbeda

dengan novel yang ceritanya lebih

panjang sehingga membutuhkan waktu

yang tidak sedikit. Untuk membaca

cerpen, kita hanya butuh duduk barang

30 sampai 60 menit, untuk

menuntaskan semua alur cerita yang

ada dalam cerpen.

Dalam bingkai tema tertentu, cerpen

oleh pengarangnya juga bisa

dibumbuhi dengan bermacam pesan

maupun hal yang ingin ditonjolkan

oleh pengarang. Seperti cerita silat,
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sejarah, tokoh, anekdot, dan bahkan

mengenai tema-tema penting lainnya

seperti pendidikan dan keagamaan.

Cerpen tentang pendidikan tentu

sangat menarik, karena akan membawa

pembaca menuju unsur-unsur

pendidikan yang sengaja ditanamkan

oleh pengarang. Begitu pula cerpen

tentang masalah keagamaan. Dengan

membacanya, pembaca secara tidak

langsung akan memahami konsep-

konsep pendidikan yang ada dalam

cerpen.

Cerita pendek tentang pendidikan,

bisa disuguhkan dengan bermacam

latarbelakang. Bisa tentang kehidupan

sehari-hari, kondisi sekolah, kondisi

sistem pendidikan saat ini, maupun

cerita sederhana yang menggambarkan

aktifitas pendidikan di sekolah.

Kumpulan cerita pendek (cerpen),

adalah buku-buku yang laris. Karena

dengan membeli satu buku, sama

dengan membeli beberapa judul karya

cerpen. Kumpulan cerpen Seno Gumira

Adjidarma misalnya. Satu buku karya

Seno Gumira yang berisi cerpennya,

baik dari kumpulan cerpen di koran

maupun majalah, tentu asyik untuk

dibawa kemana saja, karena kita dapat

membacanya dimana saja dan kapan

saja.

Berikut adalah beberapa karya sastra

cerpen yang pernah diupload di

Mediafire oleh seseorang;

Daftar Kumpulan Cerita Pendek

(Cerpen) Tentang Pendidikan

1. Cerpen pendidikan tentang AIDS

2. Cerpen pendidikan tentang Ayat-

ayat Cinta

3. Cerpen pendidikan tentang BOM

4. Cerpen pendidikan tentang Bung

Karno

5. Cerpen pendidikan tentang Cantik

6. Cerpen pendidikan tentang Damai

7. Cerpen pendidikan tentang Dekrit

8. Cerpen pendidikan tentang Dokter

9. Cerpen pendidikan tentang GURU

http://www.sudahtahu.com/2012/02/17/275/kumpulan-cerpen-tentang-pendidikan/membaca-cerpen-pendidikan/
http://www.sudahtahu.com/goto/http:/www.mediafire.com/download.php?ldny0pame69y97s
http://www.sudahtahu.com/goto/http:/www.mediafire.com/download.php?m4izptzk9ti605u
http://www.sudahtahu.com/goto/http:/www.mediafire.com/download.php?m4izptzk9ti605u
http://www.sudahtahu.com/goto/http:/www.mediafire.com/download.php?1dbvv81g97tqw2j
http://www.sudahtahu.com/goto/http:/www.mediafire.com/download.php?pjb6jx2gfoeskzs
http://www.sudahtahu.com/goto/http:/www.mediafire.com/download.php?pjb6jx2gfoeskzs
http://www.sudahtahu.com/goto/http:/www.mediafire.com/download.php?dks2t2hfh2qd38c
http://www.sudahtahu.com/goto/http:/www.mediafire.com/download.php?9yxee6dbupv4pvo
http://www.sudahtahu.com/goto/http:/www.mediafire.com/download.php?82t3059n796jg39
http://www.sudahtahu.com/goto/http:/www.mediafire.com/download.php?x79frj97au08go8
http://www.sudahtahu.com/goto/http:/www.lokerseni.web.id/2011/08/cerpen-pendidikan-guru-karya-putu.html
http://www.buletinguruindonesia.com/
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Meskipun Indonesia memasuki dunia DIGITAL  dengan permainan yang
serba elektronik
Bangsa Indonesia masih mempertahankan permainan masa lalu ketika
pejuang – pejuang memainkan yang berangkat dari basic kegiatan
dipedesaan.
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