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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Proses belajar-mengajar atau proses pengajaran merupakan suatu kegiatan melaksanakan kurikulum
suatu lembaga pendidikan, agar dapat mempengaruhi siswa mencapai tujuan pendidikan yang telah
ditetapkan, tujuan pengajaran adalah rumusan kemampuan yang diharapkan dimiliki para siswa
setelah menempuh berbagai pengalaman belajar pada akhir pengajaran. Agar tujuan pendidikan dapat
tercapai secara maksimal, maka diperlukan media pengajaran sebagai alat bantu pengajaran.

Media pengajaran dapat mempertinggi proses belajar siswa dalam pengajaran yang pada gilirannya
diharapkan dapat mempertinggi hasil belajar yang dicapainya. Pernyataan tersebut ditegaskan Sudjana
(2009 : 2) bahwa:
Ada beberapa alasan, mengapa media pengajaran dapat mempertinggi proses belajar siswa.
Alasan pertama berkenaan dengan manfaat media pengajaran dalam proses belajar siswa antara lain :
•

Pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar.

•

Bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh para siswa, dan
memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran lebih baik.

•

Metode pengajaran akan lebih bervariasi, tidak semata- mata komunikasi verbal melalui
penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga,
apalagi jikalau guru mengajar untuk setiap jam pelajaran.

•

Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru,
tetapi aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan lain-lain. Seorang
guru dituntut agar dapat membuat media pembelajaran.

Penggunaan media pengajaran dalam proses belajar mengajar harus dapat membangkitkan keinginan
dan minat yang baru, membangkitkan keinginan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan
bahkan membawa pengaruh psikologis terhadap siswa. Penggunaan media pengajaran terhadap
orientasi pengajaran akan sangat membantu keefektifan proses pembelajaran dan penyampaian pesan
dan isi pelajaran pada saat itu. Juga dapat membantu siswa meningkatkan pemahaman dan kreativitas
siswa.

Sebagai contoh sederhana, guru akan mengajarkan teknik menggambar bentuk, yang menggunakan
berbagai media pengajaran antara lain gambar-gambar yang menjelaskan teknik. Siswa akan lebih
antusias dan memperhatikan dibandingkan cerita-cerita penjelasan guru tentang teknik-teknik
menggambar bentuk. Gambar tersebut dapat membantu siswa dalam memperjelas pemahamannya,
selain itu guru juga dapat lebih mudah mengatur dan memberi petunjuk kepada siswa apa yang harus
dilakukan, sehingga tugasnya tidak semata-mata menuturkan bahan melalui kata-kata (ceramah).

Media pengajaran dapat mempertinggi proses dan hasil pengajaran yang berkenaan dengan taraf
berpikir siswa. Taraf berpikir manusia yang berkembang dimulai dari taraf berpikir kongkret ke taraf
berpikir abstrak, atau dari taraf berpikir sederhana ke taraf yang rumit (kompleks). Penggunaan media
pengajaran erat kaitannya dengan tahapan berpikir tersebut sebab dengan media hal-hal yang abstrak
dapat dikongkritkan dan hal-hal yang kompleks dapat disederhanakan.

Dalam pembelajaran seni rupa, perlu sekali media pembelajaran, karena mata pelajaran seni rupa
merupakan mata pelajaran yang sebagian besar berupa praktikum. Guru seni rupa yang memiliki
keterampilan menggambar dan membentuk memiliki peluang yang lebih besar untuk membuat media
pengajaran, media pengajaran yang dipakai berkaitan dengan tujuan pembelajaran, karakteristik bahan
ajar, kemampuan guru menggunakan dan kelayakan perolehannya dilihat dari segi ekonomis dan
praktis.

Banyak pokok pembahasan dalam materi pembelajaran seni rupa yang harus menggunakan media,
salah satu materi pelajaran seni rupa yang dianggap rumit oleh siswa adalah materi membatik.
Padahal sangat disadari, bahwa materi batik sangat penting bagi para siswa mengingat untuk
membudayakan budaya Indonesia sejak dini, agar tidak hilang di telan zaman. Dari gambaran awal
yang didapat, siswa menilai membatik merupakan hal yang rumit dengan menggunakan canting atau
cap mereka membayangkan membatik sangat sulit dan berat.

Penulis tertarik untuk meneliti di SMK Negeri 3 Tuban, tentang pelaksanaan pembelajaran batik.
Penelitian dilakukan di kelas X jurusan Kimia Industri. Siswa kelas X sudah bisa beradaptasi di
tempatnya. Hal yang menjadi sasaran dalam penelitian ini, juga dilihat dari sisi psikologis muridmuridnya yang sedang memasuki peralihan purberitas. Siswa pada masa ini harus mendapatkan
perlakuan khusus dari gurunya.

Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa penggunaan media pengajaran dapat membantu
tercapainya tujuan pembelajaran secara lebih maksimal. Namun pertanyaan yang muncul sekarang
apakah media yang terbuat dari bahan sederhana yang digunakan dalam pembelajaran yang di anggap
sulit oleh siswa (batik) dapat mencapai tujuan pembelajaran secara maksimal? Pembelajaran seni rupa
merupakan bagian dari sesuatu yang berharga dan dapat dijadikan sebagai pengembangan media
pembelajaran khususnya pada materi membatik. Maka dari itulah penulis tertarik untuk melakukan
penelitian terhadap peningkatan kemampuan kreasi siswa dalam PTK dengan judul:
“UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMBATIK CAP DI KELAS X KIMIA
INDUSTRI (KI) SMK NEGERI 3 TUBAN DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA CAP
SEDERHANA”.

B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian
ini, adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana rencana pembelajaran batik cap dengan menggunakan media cap sederhana?
2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran batik cap dengan menggunakan media cap sederhana?
3. Bagaimana hasil pembelajaran batik cap dengan menggunakan media cap sederhana?

C. Tujuan Penelitian
Dari rumusan masalah di atas, maka penulis merumuskan tujuan penelitian ini untuk:
1. Memperoleh gambaran rencana pembelajaran batik cap dengan menggunakan media cap
sederhana.
2. Memperoleh gambaran pelaksanaan pembelajaran batik cap dengan menggunakan media cap
sederhana.
3. Memperoleh gambaran hasil pembelajaran batik cap dengan menggunakan media cap sederhana.

D. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian mengenai penggunaan media cap sederhana sebagai upaya meningkatkan wawasan
membatik cap di kelas X KI SMK NEGERI 3 TUBAN diharapkan dapat memberikan manfaat bagi
semua pihak.

Adapun manfaat yang diharapkan yaitu:
1. Bagi Penulis
Dapat mengembangkan pola pikir ilmiah, khususnya dalam ruang lingkup pendidikan sehingga
menambah pengetahuan dibidang keguruan. Penulis pun dapat memperoleh pengetahuan tambahan
terutama tentang bagaimana cara untuk meningkatkan kreativitas siswa dalam berkreasi.
2. Bagi Dunia Pendidikan
Sebagai bahan informasi bagi guru dan dunia pendidikan, khususnya pendidikan seni rupa, dalam
mengembangkan dan meningkatkan kreativitas siswa khususnya bagi guru seni rupa sebagai bahan
kajian untuk lebih tepat dalam meningkatkan kreasi siswanya. Dapat memperkaya khasanah
perkembangan ilmu pengetahuan dan diharapkan dapat bermanfaat tidak saja untuk mata pelajaran
Seni Rupa tetapi mata pelajaran lainnya.
3. Bagi Siswa
Hasil penelitian ini, diharapkan dapat meningkatkan kreativitas siswa dalam berkreasi sehingga
suasana belajar mengajar menjadi kondusif dan tujuan pembelajaran lebih optimal. Pandangan
siswa terhadap materi batik cap menjadi lebih mudah dan sederhana, dapat menambah pengalaman
siswa dalam kegiatan belajar mengajar.
4. Bagi Perguruan Tinggi
Sebagai bahan referensi informasi untuk kemungkinan diteliti lebih lanjut

BAB II
UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMBATIK CAP DENGAN MENGGUNAKAN
MEDIA CAP SEDERHANA

A. Belajar
1. Pengertian Belajar
Belajar merupakan usaha yang dilakukan dalam mengubah perilaku individu melalui proses interaksi
dengan lingkungannya. Hal ini sejalan dengan pengertian belajar yang dikemukakan oleh Surya,
(1985: 23) bahwa: “Belajar secara umum dapat diartikan sebagai proses perubahan perilaku, akibat
dari interaksi individu dengan lingkungan”

Hasil belajar dapat diidentifikasi dari kemampuan melakukan sesuatu secara permanen, dapat diulangulag dengan hasil yang sama. Orang yang secara kebetulan dapat melakukan sesuatu, tentu tidak dapat
melakukan perbuatan itu dengan hasil yang sama, sedangkan orang yang mendapatkan hasil dari
belajar dapat melakukannya dengan hasil yang sama secara berulang-ulang.

Perubahan pada perilaku tidak semuanya hasil dari belajar, ada di antaranya terjadi dengan sendirinya,
karena proses perkembangan. Ini merupakan faktor yang penting yang mempengaruhi hasil belajar.
Artinya belajar akan mendapatkan hasil yang baik bila dilakukan dengan matang dan penuh persiapan.

Belajar merupakan wahana utama pendidikan dan tidak dapat dilepaskan dari pendidikan. Prinsip ini
sejalan dengan pandangan ISCE-UNESCO yang memandang pendidikan sebagai komunikasi
terorganisasi dan berkelanjutan yang disusun untuk menumbuhkan belajar. (Mujana, 2004: 34).

Dengan teknologi dan ilmu pengetahuan yang semakin berkembang, dan diikuti dengan semakin
banyaknya kegiatan manusia, maka kebutuhan belajar semakin bervariasi dan kompleks.

2. Proses belajar Mengajar
Mengajar tidak dapat dipisahkan dari kegiatan belajar, karena inti dari proses mengajar yaitu siswa
belajar. Sehingga dikenal istilah Proses Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM).

Di dalam proses mengajar diperlukan seni mengajar, seni mengajar merupakan kreativitas guru untuk
menemukan pendekatan atau model mengajar yang memungkinkan setiap siswa mengembangkan
potensi, kecakapan, dan karakteristiknya secara optimal melalui interaksi dengan lingkungan.

Hal ini sejalan dengan pendapat Tarjo, (2004: 79) bahwa: “Mengajar dapat diartikan sebagai
menciptakan lingkungan yang memungkinkan terjadinya proses belajar”.

Dalam proses pembelajaran guru haruslah mempersiapkan dari awal perencanaan dan pada saat
proses belajar mengajar itu terjadi, yaitu:
• Merencanakan
Perencanaan yang dibuat merupakan antisipasi terhadap apa yang akan dilakukan dalam pengajaran,
sehingga terciptanya situasi dan kondisi yang mendukung pembelajaran sehingga sampai kepada
tujuan pembelajaran yang diinginkan.
• Melaksanakan Pelajaran
Pada pelaksanaan pembelajaran selayaknya dilakukan dengan berpegang pada apa yang tertuang
dalam perencanaan. Namun situasi pada saat melakukan pembelajaran merupakan pengaruh terbesar
yang dihadapi oleh guru, maka guru haruslah peka terhadap situasi yang dihadapi, sehingga dapat
menyelesaikan pola tingkah laku dalam mengajar dengan situasi yang dihadapi.

Menurut Tarjo (2004: 80) mengemukakan tentang ciri-ciri belajar mengajar, yaitu:
a) Belajar mengajar memiliki tujuan, yaitu membentuk anak didik dalam satu perkembangan tertentu.
Pembelajaran adalah usaha sadar akan tujuan.
b) Dalam belajar mengajar terdapat satu prosedur yang terencana, sistematik, dan relevan untuk
mencapai tujuan pembelajaran.
c) Kegitan pembelajaran ditandai oleh suatu penggarapan materi yang khusus.
d) Adanya aktivitas siswa sebagai bentuk titik sentral dalam proses belajar mengajar, baik fisik
maupun sentral.
e) Adanya guru atau sumber belajar yang berperan sebagai pembimbing.
f) Dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) ada disiplin, tata tertib, yang harus jadi pedoman guru
maupun siswa.
g) Ada batas waktu dalam mencapai tujuan
h) Ada evaluasi untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan belajar, yang hasilnya digunakan
kembali sebagai umpan balikan bagi penyempurnaan rencana kegiatan berikutnya.
Proses belajar mengajar yang merupakan sistem yang berisikan komponen-komponen yang saling
berhubungan satu sama lainnya.

3. Metode Pembelaran
Dalam pelaksanaan pembelajaran diperlukan metode dalam pembelajaran, macam-macam metode
pembelajaran, yaitu:
• Metode Ceramah, menyampaikan informasi tentang suatu pengetahuan atau pokok masalah serta
persoalan.
• Metode Tugas atau Resitasi, pemberian tugas tertentu baik untuk dilaksanakan di sekolah maupun
di rumah, dengan tujuan untuk menstimulasi anak untuk aktif belajar.
• Metode Diskusi, cara siswa menyelesaikan atau membahas permasalahan secara bersama.
• Metode Ekspresi Bebas, suatu cara untuk mempelajarkan siswa dalam mencurahkan isi hatinya
dalam bentuk karya seni.
• Metode demonstrasi, mempertunjukan kepada siswa tentang suatu proses atau situasi yang sedang
terjadi.
• Metode mencontoh, untuk menyampaikan berbagai jenis kegiatan terutama kegiatan motorik.
(Tarjo 2004: 127)

B. Media Pembelajaran
1. Pengertian Media
Kata media berasal dari bahasa latin “medius” yang secara harfiah berarti “tengah” atau “pengantar”.
Dalam bahasa arab media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan.
Media menurut AECT adalah “segala sesuatu yang digunakan orang untuk menyalurkan pesan”.
Sedangkan Gagne mengartikan media sebagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat
merangsang mereka untuk belajar. Briggs mengartikan media sebagai alat untuk memberikan
perangsang bagi siswa agar terjadi proses belajar (Santyasa, 2007:12).

Istilah pembelajaran lebih menggambarkan usaha guru untuk membuat belajar para siswanya.
Kegiatan pembelajaran tidak akan berarti jika tidak menghasilkan kegiatan belajar pada para siswanya.
Kegiatan belajar hanya akan berhasil jika siswa belajar secara aktif mengalami sendiri proses belajar.
Seorang guru tidak dapat mewakili belajar siswanya, seorang siswa belum dapat dikatakan telah
belajar hanya karena ia sedang berada dalam satu ruangan dengan guru yang sedang mengajar.

Geralach dan Elly (1971: 4.15), mengatakan bahwa: “Media apabila dipahami secara garis besar
adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu
memperoleh pengetahuan, keterampilan atau sikap”.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa guru, buku teks dan lingkungan sekolah merupakan
media, secara lebih khusus pengertian media dalam proses belajar mengajar lebih diartikan sebagai
alat-alat grafis, elektronis untuk menangkap memproses dan menyusun kembali informasi visual dan
verbal. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Heinich, Dkk (1973:76), yaitu: Media (jamak) atau
medium (tunggal) secara umum adalah saluran komunikasi, yaitu segala sesuatu yang membaca
informasi dan sumber informasi untuk disampaikan kepada penerima informasi. Jadi, televisi, film,
radio, rekaman audio, gambar yang diproyeksikan, bahan-bahan cetakan dan sejenisnya adalah media
komunikasi, apabila media itu membawa pesan¬pesan atau informasi yang bertujuan intruksional atau
mengandung maksud¬maksud pengajaran maka media itu disebut dengan media pengajaran.

Pekerjaan mengajar tidak selalu harus diartikan sebagai kegiatan menyajikan materi pelajaran.
Meskipun penyajian materi pelajaran memang merupakan bagian dari kegiatan pembelajaran, tetapi
bukanlah satu-satunya. Masih banyak cara lain yang dapat dilakukan guru untuk membuat siswa
belajar. Peran yang seharusnya dilakukan guru adalah mengusahakan agar setiap siswa dapat
berinteraksi secara aktif dengan berbagai sumber belajar yang ada.

2. Jenis Dan Kriteria Media Pengajaran
Penggunaan media pengajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan
minat yang baru, membangkitkan keinginan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan
membawa pengaruh-pengaruh psikologi terhadap siswa. Penggunaan media pengajaran pada tahap
orientasi pengajaran akan sangat membantu keefektifan proses pembelajaran dan penyampaian pesan
dan isi pelajaran pada saat itu. disamping membangkitkan

motivasi dan minat siswa, media

pengajaran juga dapat membantu siswa meningkatkan pemahaman, menyajikan data dengan menarik
dan terpercaya, memudahkan penafsiran data, dan memadatkan informasi.

Sejalan dengan uraian ini, Yunus (1942:78) berpendapat bahwa: “Media pengajaran paling besar
pengaruhnya bagi indera dan dapat lebih menjamin pemahaman”. Orang yang mendengarkan saja
akan memiliki tingkat pemahaman yang berbeda dibanding orang yang mendengar sekaligus melihat.

Ada beberapa media pengajaran yang biasa digunakan dalam proses pengajaran:
1. Media grafis seperti gambar, foto, grafik, bagan atau diagram, poster, kartun, komik dan lain-lain.
Media grafis sering juga disebut media dua dimensi, yakni media yakni media yang mempunyai
panjang dan lebar.
2. Media tiga dimensi yaitu dalam bentuk model padat (solid model), model penampang, model susun,
model kerja, dan lain-lain.
3. Media proyeksi seperti slide, film, penggunaan OHP dan lain-lain.
4. Keempat penggunaan lingkungan sebagai media pengajaran.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Subjek Penelitian
1. Lokasi Penelitian
Sejalan dengan permasalahan yang menjadi kajian penulis dalam penelitian ini, maka yang dijadikan
lokasi penelitian adalah SMK Negeri 3 Tuban. Lokasi ini dipilih karena terdapat kesesuaian materi
dengan tujuan atau fokus masalah yang akan diteliti oleh peneliti, yaitu tentang pengembangan media
pembelajaran batik siswa kelas X (Seni Rupa Murni).
2. Subjek Penelitian
Subjek dalam penelitian adalah siswa kelas X SMK Negeri 3 Tuban dalam penggunaan media batik
cap sederhana untuk meningkatkan kemampuan membatik cap di kelas X.

B. Model Penelitian
Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian tindakan kelas. Penelitian ini mengangkat masalahmasalah nyata. Hal ini ditegaskan oleh Wibawa, (2004: 3) bahwa: “Penelitian yang dilakukan
merupakan penelitian tindakan kelas yaitu suatu penelitian yang mengangkat masalah-masalah aktual
yang dihadapi oleh guru di lapangan”. Adapun pengertian lain yang dikemukakan oleh Arikunto
(2007: 3) menyebutkan bahwa: “Penelitian tindakan kelas adalah suatu pencermatan terhadap
kegiatan belajar berupa sebuah tindakan, yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas
secara bersama”. Penelitian tindakan kelas dilakukan oleh guru atau diarahkan dari guru namun
dilakukan oleh siswa. Adapun tujuan dari penelitian tindakan kelas, adalah untuk perbaikan dan
peningkatan layanan profesional guru dalam menangani proses belajar mengajar.

Hal ini sejalan dengan pendapat Borg (1986) dalam Sohidin, Barsowi, dan Suranto (1992: 37) secara
eksplisit menyebutkan bahwa:
Pengembangan keterampilan guru yang bertolak dari kebutuhan untuk menanggulangi berbagai
permasalahan pembelajaran aktual yang dihadapi di kelasnya atau di sekolahnya sendiri dengan atau
tanpa masukan khusus berupa berbagai program yang lebih eksplisit.

Selain pendapat diatas ada juga pendapat lain yang menyebutkan tentang tujuan PTK, yaitu pendapat
Mulyasa (2009: 80-90) tentang tujuan Penelitian Tindakan Kelas, yaitu: “Memberikan kesempatan

kepada guru untuk mengadakan pengkajian secara bertahap terhadap kegiatan pembelajaran yang
dilakukan sehingga terciptanya perbaikan yang berkesinambungan”.
Dalam penelitian tindakan kelas dikenal istilah model penelitian tindakan kelas, yaitu acuan penelitian.
Model penelitian banyak macamnya, namun peneliti menggunakan model John Elliot.

Model John Elliot juga dikembangkan berdasarkan model Kurt Lewin yang jauh dikenalkan sebelum
model Elliot yaitu tahun 1994, yang dijadikan acuan pokokatau dasar untuk model penelitian tindakan
kelas yang lainnya. Model Elliot nampak lebih detail dan rinci. Pada model John Elliot dalam satu
tindakan atau acting terdiri dari beberapa step atau langkah tindakan, yaitu langkah tindakan 1,
langkah tindakan 2, dan langkah tindakan 3 (Depdiknas 1999:22). Untuk lebih jelasnya lihat Gambar
Penelitian Tindakan Kelas Model Elliot (Gambar 3.1) pada halaman berikutnya.

C. Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan cara-cara atau langkah-langkah yang digunakan sebagai alat bantu
untuk mengumpulkan, menyusun dan menganalisis data sehingga dapat menjadi suatu kesimpulan.
Sebagai mana yang dikemukakan oleh Winarno Surakhmad (1990: 140), bahwa:
Metode merupakan suatu cara utama yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, misalnya untuk
menguji serangkaian hipotesis dengan mempergunakan teknik serta alat-alat tertentu. Cara utama ini
digunakan setelah penyelidika memperhitungkan kewajaran dari tujuan penyelidikan serta situasi
penyelidikan.

Penelitian yang berjenis penelitian tindakan kelas, yang menjadi salah satu strategi pemecahan
masalah yang memanfaatkan tindakan nyata dan proses pengembangan kemampuan dalam
mengidentifikasi dan memecahkan masalah. Dalam prosesnya pihak-pihak yang terlibat saling
mendukung satu sama lainnya dilengkapi dengan fakta-fakta dan mengembangkan kemampuan
analisis.

Mengingat karakteristik masalah dan data yang diperoleh, maka penulis menetapkan strategi kajian
penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang akan menghasilkan deskriptif tentang
hasil objek yang diteliti, yaitu memberikan pengertian yang leluasa antar sektor yang masing-masing
saling berkaitan. Hal ini di tegaskan oleh pendapat Surakhman (1982: 140) yaitu:
Ciri-ciri metode deskriptif yaitu memusatkan diri pada pemecahan-pemacahan masalah yang sedang
terjadi pada masa sekarang, pada masalah-masalah yang sedang aktual, dan data dikumpulkan mulamula disusun dan kemudian dianalisa (karena metode ini sering disebut metode analisis).

Dengan demikian ciri metode deskriptif yang memusatkan kepada pemecahan masalah, sehingga
sering disebut metode analisis, hal ini sejalan dengan proses penelitian tindakan kelas yang juga
mengembangkan kemampuan analisis, maka peneliti menggunakan metode deskriptif.
Dengan metode ini peneliti berusaha untuk mengumpulkan data-data dan fakta –fakta sebanyak
mungkin, dan hasil penelitian di lapangan serta menafsirkan dan merumuskannya secara sistematis
dan tertulis untuk kebutuhan memperkaya wawasan bagi praktisi muda dibidang seni rupa.

D. Rencana Tindakan

1. Perencanaan penelitian
Perencanaan penelitian, yaitu:
a. Observasi
Kegiatan ini dilakukan untuk mandapatkan gambaran tentang Kelas X KI SMK Negeri 3
Tuban pada pembelajaran Seni Budaya dengan tindakan penerapan Metode Cooperative
Learning tipe Group Investigation dapat meningkatkan keaktifan belajar dan hasil belajar
siswa. Hal ini dikerjakan secara langsung sebab peneliti adalah guru kelas tersebut.
b. Pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) Pembuatan rencana pelaksanaan
pembelajaran:
1. Menentukan standart kompetensi dan kompetensi dasar.
2. Mengembangkan standart kompetensi dan kompetensi dasar dalam indikator.
3. Indikator kemudian dikembangkan menjadi tujuan pembelajaran.
4. Merumuskan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan guru didalam kelas.
5. Menetapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam pembelajaran.

Dari perencanaan penelitian yang telah dibuat kemudian guru melakukan pembelajaran yang
telah di rencanakan.
Kegiatan perencanaan pembelajaran dilaksanakan dengan dua siklus.
* Siklus Pertama
a. Perencanaan
1) Identifikasi masalah dan menetapkan alternatif pemecahan masalah.
2) Menetapkan kompetensi dasar dan indikator.
3) Merencanakan pembelajaran
4) Memilih alat dan bahan yang sesuai
5) Menetapkan indikator keaktifan mencapai kategori baik dengan persentase 65% sampai
dengan 84,99%.
6) Menetapkan indikator hasil belajar, yaitu jika 90% siswa telah mencapai kriteria
ketuntasan minimal (KKM = 65) dengan rata-rata 70.
b. Tindakan
1) Kelas dibagi dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 5 orang anggota.
2) Menerapkan tindakan yang mengacu pada rencana pembelajaran.
3) Setiap anggota kelompok diberikan materi yang akan diinvestigasi.
4) Anggota kelompok mendiskusikan secara kooperatif materi yang diberikan.
5) Selanjutnya masing-masing kelompok menyampaikan hasil kerja kelompoknya yang
berkaitan dengan tugas yang diberikan.
6) Memberikan penghargaan kepada kelompok terbaik.
7) Melakukan refleksi pembelajaran yang telah dilaksanakan.
c. Observasi
Melakukan observasi untuk merekam data yang diperlukan. Indikator yang diamati meliputi:
(1) senang belajar, (2) antusias, (3) merasa mudah, (4) merasa termotivasi, (5) aktif dalam
kelompok, dan (6) menjawab soal yang diberikan dengan benar.

d. Refleksi
1) Melakukan evaluasi tindakan yang telah dilakukan meliputi evaluasi mutu, jumlah dan
waktu dari setiap macam tindakan.
2) Melakukan pertemuan dengan observer untuk membahas hasil evaluasi tentang
pelaksanaan tindakan pem belajaran.
3) Mencermati berbagai kelemahan atau kelebihan yang telah terjadi
4) Menetapkan alternatif perbaikan tindakan sesuai hasil evaluasi, untuk digunakan pada
siklus berikutnya.
2. Siklus II
a. Perencanaan
1) Identifikasi masalah yang muncul pada siklus I yang belum teratasi dan menetapkan
alternatif pemecahan masalah.
2) Menyempurnakan dan mengembangkan rencana pembelajaran tindakan
3) Menetapkan indikator sikap mencapai kategori baik dengan persentase 65% sampai
dengan 84,99%.
4) Menetapkan indikator hasil belajar, yaitu jika 90% siswa telah mencapai kriteria
ketuntasan minimal (KKM = 65) dengan rata-rata 70.
b. Tindakan
Pelaksanaan program tindakan siklus II yang mengacu pada identifikasi masalah yang
muncul pada siklus I, sesuai dengan alternatif pemecahan masalah yang sudah ditentukan,
antara lain melalui:
1) Memantapkan kemampuan dasar siswa sebelum pembelajaran dimulai.
2) Melaksanakan bimbingan individual yang lebih baik lagi pada kegiatan penerapan
3) Menerapkan pembelajaran kooperatif model Group Investigation lebih baik lagi untuk
meningkatkan penguasaan konsep secara bersama
4) Pada setiap sesi kegiatan penerapan lanjutan perlu ada waktu jeda untuk mengecek
penguasaan siswa, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pada sesi berikutnya.

c. Observasi
1) Melaksanakan observasi dan mencatat semua hal-hal yang diperlukan yang terjadi selama
pembelajaran berlangsung, baik keberhasilan yang telah dicapai maupun kekurangan yang
masih terjadi.
2) Menilai hasil tindakan.
d. Refleksi
1)

Melakukan evaluasi tindakan siklus II berdasarkan data yang terkumpul.

2)

Membahas hasil pelaksanaan pembelajaran untuk mengambil keputusan

3)

Melakukan penilaian tindakan II

4) Para siswa diberikan kesempatan untuk mengkonstruksi kembali pengetahuan mereka
sendiri agar pengalaman bel ajar yang dialami dapat memberi pengetahuan baru bagi
mereka dan bermanfaat untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya.

E. Teknik Penelitian dan Instrumen Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini, peneliti ditempatkan pada tempat yang utama sehingga harus berhadapan
langsung dengan responden atau objek lainnya untuk memahami kaitan dan kenyataan dilapangan.
Oleh karena itu teknik penelitian yang dilakukan adalah:
1. Observasi Langsung
Observasi langsung adalah teknik yang dimaksudkan meninjau lebih dekat dan berusaha membuat
fokus dari tujuan penelitian yang akan dilakukan. Pada teknik ini mulai dikerucutkan mengenai
responden dan pendekatan terhadap variabel yang akan diteliti. Hal ini dimaksudkan agar peneliti
jauh lebih mengetahui pola pembelajaran yang dilakukan, lingkungan penelitian, maupun
kesulitan-kesulitan yang dihadapi saat penelitian. Observasi dilakukan dari bulan Oktober s/d
Desember 2019.
2. Angket
Angket berisikan daftar pertanyaan yang digunakan untuk memperoleh data dan keterangan yang
dibutuhkan. Dalam hal ini angket akan diberikan kepada siswa kelas X sebanyak 36 siswa. Angket
dibuat secara terstruktur sesuai dengan siklus dan tindakan yang dilakukan saat penelitian, setiap
siklus diberikan angket yang berbeda sesuai dengan tindakan yang dilakukan. Dengan adanya
angket diharapkan memudahkan dalam proses pengumpulan dan analisis data, dan pemilihan

instrumen angket dalam penelitian adalah sifat angket yang praktis, hemat waktu, tenaga, dan
hemat biaya. Adapun rencana tindakan penelitian adalah sebagai berikut:

3. Wawancara
Teknik wawancara dilakukan untuk menambah data yang diperoleh dari hasil angket. Wawancara
yang dilakukan penulis adalah wawancara yang terstruktur karena kemungkinan jawaban sudah
disiapkan oleh penulis sehingga jawaban pertanyaan tinggal dikategorikan. Selain untuk
mendukung jawaban responden (siswa) melaui angket dan juga untuk menguji validitas jawaban
angket yang di isi oleh responden.

4. Dokumentasi
Berdasarkan Sukmadinata (2005:221) studi dokumenter merupakan suatu teknik pengumpulan
data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen baik dokumen tertulis, gambar
maupun elektronik metode ini peneliti menggunakan untuk memperoleh data awal tentang nama
siswa, no induk, nilai hasil ulangan siswa Kelas X KI di SMK Negeri 3 Tuban.

F. Validitas dan Reliabilitas Instrumen
Menurut Arikunto (2002:144), validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat
kevalidan dan kesahihan suatu instrumen. Tingkat validitas dapat dilihat pada output ItemTotal Statistic pada kolom Corrected Item-Total Correlation. Hasil nilai pada kolom
Corrected Item-Total Correlation dibandingkan dengan nilai r tabel. Adapun r tabel dicari
pada signifikansi 0.05 dengan uji 2 sisi dan jumlah data (n)=31, maka didapat r tabel sebesar
0.339. sehingga dapat diketahui nilai pada kolom Corrected Item-Total Correlation ~ 0.339
dikatakan valid, sebaliknya nilai pada kolom Corrected Item-Total Correlation <0,339
dikatakan tidak valid.
Sedangkan reliabilitas menurut Arikunto (2002:1 54), bahwa reliabilitas menunjukkan bahwa
suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena
instrumen tersebut sudah baik. Reliabilitas menunjuk pada tingkat keterandalan suatu data.
Adapun reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan
diatas 0,8 adalah baik.
Untuk mengukur tingkat validitas dan reliabilitas pada tiap item dapat menggunakan program
SPSS 16.0 for windows.

G. Indikator Kinerja/Hasil Belajar
1. Indikator Hasil Belajar
Pelaksanaan tes pada akhir siklus akan membantu peneliti dalam mendapatkan data tentang
penguasaaan materi yang telah diajarkan. Untuk mengukur keberhasilan pembelajaran tiap
siklus, tolok ukurnya adalah sistem belajar tuntas yaitu pencapaian nilai Kriteria Ketuntasan
Minimal (KKM) yang telah ditentukan sebesar = 65.
Untuk menghitung prosentase ketuntasan belajar digunakan rumus sebagai berikut:
P = jumla siswa yang tuntas belajar x 100%
Keterangan :
P : persentase ketuntasan belajar
Peneliti menyatakan hasil belajar Bahasa Inggris meningkat jika 90% siswa Kelas X KI SMK
Negeri 3 Tuban telah mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM = 65) dengan rata-rata 70.
2. Indikator Keaktifan
Peningkatan keaktifan ditunjukkan dengan adanya antusias siswa dalam proses pembelajaran,
itu dapat dilihat dari kemungkinan banyaknya siswa yang terlibat dalam pembelajaran hal itu
dilihat dari lembar observasi penerapan metode ekspositori pada proses pembelajaran.
Pembacaan kesimpulan kondisi keaktifan siswa dengan kriteria yang diadaptasi dari pedoman
penilaian (Pudji Muljono 2008 :104) seperti pada tabel berikut :
Tabel 1
Klasifikasi persentase keaktifan belajar
Rumus:
Keterangan:
Tx = Persen total yang dicapai
A = jumlah siswa yang aktif dalam pembelajaran
B = jumlah seluruh siswa
Berdasarkan tabel klasifikasi prosentase keaktifan tersebut maka peneliti menentukan
indikator kinerja keaktifan berada pada katagori Baik, sehingga prosentase jumlah siswa yang
aktif dalam pembelajaran antara 65 % sampai dengan 84,99%.
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