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ABSTRAK 

Hana Aditya Efriana, A510080265, Peningkatan Motivasi Dan Hasil Belajar siswa 

Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Melalui Model Pembelajara Modelling The Way 

Pada Siswa Kelas V SD N I Sawahan Ngemplak Boyolali,jumlah keseluruan 142 halaman, 

Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Muhammadiyah Surakarta,  

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatan motivasi dan dasil belajar siswa dalam mata 

pelajaran bahasa Indonesia melalui penerapan metode modeling the way pada siswa kelas V SD 

Negeri I Ngemplak Kabupaten Boyolali tahun ajaran 2011/2012. Penelitian ini merupakan 

penelitian kolaboratif antara peneliti sebagai pelaku tindakan dan guru kelas sebagai subyek yang 

membantu pelaksanaan. Subyek penelitian adalah siswa kelas V SD Negeri I Sawahan 

Ngemplak dan guru kelas V.  

Metode pengumpulan data yang digunakan antara lain observasi,tes, wawancara dan 

dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan mengacu pada analisis interaktif yang terdiri 

dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Langkah-

langkah penelitian tindakan kelas ini meliputi 6 tahap, yaitu diskusi awal, perencanaan, 

pelaksanaan, observasi, refleksi, dan evaluasi. Pelaksanaan penelitian dilakukan selama 2 siklus 

dengan setiap siklus dua kali pertemuan. 

Penelitian tindakan kelas ini menghasilkan rata-rata nilai prasiklus 58,27 dengan 

ketuntatasan belajar yang diperoleh 38%, pada siklus I rata-rata nilai yang diperoleh 70,58 

dengan ketuntasan belajar 68 %, dan pada siklus II rata-rata nilai yang diperoleh 79,04 dengan 

ketuntasan belajar 88 %. Hasil penelitian menunjukan ada peningkatan motivasi hasil belajar 

siswa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan metode modelling the way dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. 

 

 

 

Kata kunci : kemampuan percakapan, metode modeling the way (Demonstrasi percakapan) 
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PENDAHULUAN 

Untuk mengatasi berbagai problematika dalam pelaksanaan pembelajaran, tentu 

diperlukan model – model mengajar yang dipandang mampu menguasai kesulitan guru dalam 

melaksanakan tugas mengajar dan kesulitan belajar peserta didik.Dalam beberapa model 

pembelajaran terdapat model pembelajaran yang menarik dan dapat memicu siswa ikut serta 

secara aktif dalam kegiatan belajar – mengajar yaitu model pembelajaran aktif. Model 

pembelajaran aktif adalah suatu pembelajaran yang mengajak peserta didik untuk belajar secara 

aktif. Dimana peserta didik diajak untuk turut serta dalam proses pembelajaran, tidak hanya 

mental akan tetapi juga melibatkan fisik. Salah satu model pembelajaran aktif yang dapat 

mengatasi permasalahan diatas adalah model pembelajaran Modelling The Way 

(Demonstrasikecakapan). Di bawah ini akan ditunjukan nengenai hasil belajar yang di capai oleh 

siswa. 

Hasil belajar Ujian Tengah Semester (UTS) siswa kelas V SDN 1 

Sawahan,Ngemplak,Boyolali:Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) untuk bahasa Indonesia : 

65.Dari Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) diatas bahwa hasil belajar mata pelajaran bahasa 

Indonesia siswa masih dibawah standar KKM yaitu: 65 dengan nilai rata-rata 58,27. Nilai yang 

dicapai siswa masih dibawah kriteria ketuntasan minimal sebesar 16 siswa atau sekitar 62% 

sedangkan yang sudah mencapai KMM juga sebesar 10 siswa atau sekitar 38%. Maka dari itu, 

diperlukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) untuk dapat meningkatkan motivasi dan hasil 

belajar siswa agar nilai mereka bisa mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang sudah 

ditentukan 

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasikan permasalahan 

yang menyangkut  sebagai berikut : 
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1. Kurang tepatnya seorang guru dalam memilih dan menggunakan metode mengajar 

dalam menyampaikan suatu pokok bahasa tertentu. Kemungkinan siswa kurang 

terlibat aktif dalam pembelajaran Bahasa indonesia. 

2. Hasil belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia rendah dikarenakan 

rendahnya penguasaan siswa terhadap materi. 

3. Masih rendahnya tingkat partisipasi aktif siswa. 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis mencoba 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

“Apakah penerapan model pembelajaran modeling the way dapat meningkatkan motifasi 

dan hasil belajar bahasa Indonesia pada siswa kelas V SDN I Sawahan,ngemplak,boyolali.” 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

“Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan motivasi dan hasil belajar Bahasa 

Indonesia melalui model pembelajaran modelling the way.padasiswa kelas V SDN I 

Sawahan,Ngemplak, Boyolali” 

Sedangkan manfaat yang diharapkan adalah siswa dapat mengurangi kejenuhan dan dapat 

meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran, sedangkan bagi guru yaitu guru dapat 

menggunakan model belajar modelling the way untuk meningkatkan hasil belajar bahasa 

indonesia, sehingga diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Selain itu sebagai 

sumbangan ilmu pengetahuan dalam melakukan penelitian khususnya tentang penggunaan 

metode modeling the way untuk meningkatkan hasil belajar pada siswa kelas V SD dan sebagai 

bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya. 
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METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) atau Classroom Action 

Research (CAR).Penelitian tindakan kelas termasuk ke dalam model penelitian kualitatif, karena 

peneliti merasakan adanya hambatan atau masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan 

kerjanya.Harjo dipuro dalam Basuki Wibawa (dalam Rubino Rubiyanto, 2009:107) menjelaskan 

bahwa Penelitian Tindakan Kelas (PTK) adalah suatu pendekatan untuk memperbaiki pendidikan 

melalui perubahan, dengan mendorong para guru untuk memikirkan praktek mengajarnya sendiri 

agar kritis terhadap praktek tersebut untuk mengubahnya. Penelitian Tindakan Kelas (PTK)  

mendorong guru untuk berani bertindak dan berfikir kritis dalam mengembangkan teori dan 

rasional bagi dirinnya sendiri, dan bertanggung jawab mengenai pelaksanaan tugasnya secara 

profesional. 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) merupakan suatu kebutuhan dan cara untuk 

memperbaiki serta meningkatkan keprofesionalan guru karena guru adalah orang yang paling 

tahu mengenai segala sesuatu yang terjadi di kelas. Penelitian Tindakan Kelas merupakan 

kegiatan pemecahan masalah dimulai dari : a) perencanaan (planning), b) pelaksanaan (action), 

c) pengumpulan data/pengawasan (observing), d) analisis data atau informasi untuk memutuskan 

sejauh mana kelebihan atau kelemahan tindakan tersebut (reflecting). Dalam penelitian tindakan 

kelas, peneliti melakukan sesuatu tindakan yang diamati terus-menerus, kemudian diadakan 

pengubahan tindakan sampai pada upaya maksimal dalam bentuk tindakan  yang paling tepat 

untuk menyelesaikan masalah yang muncul di kelas 
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B. Tempat Dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Tempat penelitian adalah SDN I sawahan ngemplak boyolali.Dalam penelitian sebagai 

subjek siswa kelas V.Alasan pemilihan tempat penelitian ini adalah karena letaknya 

strategis dan memiliki kualitas yang baik. Sekolah ini mudah dijangkau yang terletak di 

pinggir jalan raya. Fasilitas yang ada di sekolah ini cukup lengkap sehingga 

memungkinkan proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar, gedung sekolah 

juga cukup baik, terdapat mushola untuk sholat para siswa pada waktu dzuhur ada juga 

lab computer untuk belajar para siswa. 

 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2011/1012 pada awal bulan 

april 2012. Akhir bulan maret digunakan peneliti untuk memohon ijin penelitian di SD N 

I Sawahan Ngemplak Boyolali. 

C. Subyek Penelitian 

Dalam penelitian ini subyek penelitian adalah guru dan siswa kelas V SDN I sawahan 

ngemplak boyolali sejumlah 26 siswa yaitu 14 perempuan dan 12 laki-laki tahun ajaran 

2011-2012 sebagai subyek yang menerima tindakan. 

D. Rancangan Penelitian 

Mengingat penelitian ini merupakan PTK yang berupaya memperoleh hasil yang 

obtimal melalui cara dan prosedur yang dinilai paling efektif sehingga dimungkinkan adanya 

tindakan yang berulang-ulang dengan revisi untuk menelaah sejauh mana dampak perlakuan 

dalam rangka memperbaiki dan atau meningkatkan hasil belajar siswa dalam pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam. Sedangkan pelaksanaan penelitian di kelas dilakukan per siklus, setiap 
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siklus dilakukan satu kali tatap muka dan ada penilaian hasil belajar pada setiap akhir tatap 

muka.  

Langkah – langkah penelitian untuk setiap siklus tindakan pembelajaran bahasa 

Indonesia di ilustrasikan sebagai berikut : 
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E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Metode Observasi 

Observasi atau yang di sebut dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian 

terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera (Suharsimi Arikunto 

2002 :133). Teknik observasi digunakan untuk mengamati siswa dalam interaksi 

pelajaran bahasa indonesia. Metode Observasi dalam penelitian ini adalah mengamati 

secara langsung dengan teliti, cermat dan hati-hati terhadap fenomena yang terjadi pada 

saat pembelajaran bahasa indonesia kelas V SD Negeri 1 Sawahan, Ngemplak, Boyolali. 

2. Metode Tes 

Menurut Suharsimi Arikunto (2002:127), Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan 

atau alat lain yang digunakan untuk mengukur pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau 

bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. 

Dalam penelitian ini metode tes digunakan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar 

siswa di kelas. 

3. Metode Dokumentasi 

Penelitian ini menggunakan metode bantu dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal 

– hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen 

rapat, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 2002:206). Metode ini digunakan untuk 

memperoleh data – data berupa nama – nama siswa dan daftar nilai bahasa Indonesia 

siswa sebelum tindakan,silabus bahasa Indonesia. 
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4. Wawancara 

Penelitian ini juga menggunakan metode bantu wawancara,yaitu berupa pertanyaan-

pertanyaan yang ditanyakan kepada nara sumber yang ada disekitar atau dilingkungan 

objek yang diteliti,baik guru maupun siswa. 

 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah segala peralatan yang digunakan untuk memperoleh, 

mengelola, dan menginteprasikan informasi dari para responden yang dilakukan dengan pola 

pengukuran yang sama. Peneliti menyusun dan mengembangkan instrumen penelitian 

bersama guru bahasa indonesia dengan menjaga validitas isi. Penelitian ini menggunakan 

instrumen penelitian yang berupa observasi dan tes. 

G. Validitas Data 

Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui validitas atau keabsahan data. 

Pada penelitian ini validitas data yang digunakan adalah teknik triangulasi. ”Triangulasi bisa 

diartikan suatu cara untuk mendapatkan keakuratan data dengan menggunakan berbagai 

cara/prosedur/metode agar data yang diperoleh dapat dipercaya kebenarannya” (Sudikin, 

dkk., 2010: 102). 

Penelitian ini menggunakan dua macam triangulasi, pertama triangulasi sumber data yang 

berupa informasi dari guru dan siswa. Kedua triangulasi teknik yang digunakan untuk 

membandingkan data hasil penelitian dari berbagai teknik pengumpulan data, yaitu 

membandingkan hasil observasi dengan wawancara, tes dan metode dokumentasi. 
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H. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan suatu kegiatan mencermati atau menelaah informasi yang 

terkait dengan kondisi awal, proses, dan hasil pembelajaran. Data dianalisis sejak tindakan 

pembelajaran dilakukan  dan dikembangkan selama proses refleksi sampai proses 

penyusunan laporan. Teknik analisis data yang digunakan diarahkan untuk menjawab 

rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Pada penelitian ini data 

dianalisis dengan analisis interaktif. Analisis interaktif merupakan model dari analisis data 

kualitatif yang terdiri dari tiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data, dan  penarikan 

kesimpulan 

I. Indikator Keberhasilan 

1. Motivasi 

a. Dalam pembelajaran dikatakan berhasil apabila motivasi siswa dalam pembelajaran 

meningkat. 

b. Siswa menjadi lebih bersemangat sehingga kegiatan pembelajaran menjadi menarik. 

c.  Siswa berani mengerjakan soal di depan kelas 

2. hasil belajar 

a. Nilai hasil siswa rata – rata setiap individu ≥ KKM yaitu 65.yang  menjadi indikator 

pencapaian dalam penelitian ini peningkatan.  

b. Hasil belajar bahasa Indonesia  dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) ≥ 65 

sebesar 80 %. 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Profil Sekolah 

 Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SD Negeri I Sawahan Ngemplak 

Boyolali. Saat ini SD Negeri I Sawahan berada dibawah pimpinan Kepala Sekolah SD 

Negeri I Sawahan yang dipegang oleh Ibu Narni,S.pd.M.pd.Bangunan SD Negeri I Sawahan 

berdiri diatas tanah seluas 2790 m2. Bangunan Sekolah terdiri dari 3 gedung yaitu gedung 

sekolah, mushola, dan rumah dinas kepala sekolah. Gedung sekolah tersebut meliputi ruang 

kelas dan beberapa ruangan yang terbagi menjadi ruang perpustakaan, kantor guru, ruang 

kepala sekolah, UKS, MCK, tempat parkir guru dan siswa, kantin, dan lapangan upacara. 

. 

B. Kondisi Awal 

Berdasarkan hasil observasi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia dan dialog awal 

dengan guru kelas V dari sejumlah 26 siswahanya sekitar 10 (38 %) nilai ulangan hariannya 

di atas 65 atau sudah mencapai KKM yaitu ≥ 65. 

C. Perencanaan Tindakan Penelitian 

Peneliti melakukan perencanaan dengan hasil sebagai berikut: 

1) Guru membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) siklus 1 sebagai pedoman 

pelaksanaan pembelajaran. 

2) Guru menyiapkan media pembelajaran berupa teks percakapan 

3) Guru menyusun materi pembelajaran berupa pengertian drama, dan manfaat drama. 

4) Guru menyiapkan soal test. 

5) Menyiapkan instrumen pengamatan (observasi) aspek-aspekproses pembelajaran yang 

dilakukan dan aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran. 
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D. Pelaksanaan Tindakan Penelitian 

1. Pelaksanaan Siklus I 

Tindakan putaran I dilaksanakan pada hari senin, 19-20 april 2012 jam 07.35 WIB 

sampai jam 08.45 WIB. Materi ajar pada tindakan pertama ini adalah lingkungan. Pada 

putaran ini pelaku tindakan/pengajar adalah peneliti sendiri, sedangkan guru kelas V 

membantu peneliti untuk mengadakan observasi terhadap tindak belajar siswa dan tindak 

mengajar yang dilakukan oleh peneliti. Hasil observasi pada putaran I ini kemudian 

dianalisis dan disimpulkan  bersama oleh peneliti dan guru sebagai catatan untuk 

pelaksanaan putaran berikutnya. Jumlah siswa yang hadir pada putaran I ini sebanyak 26 

siswa. 

2. Pelaksanaan Siklus II 

Tindakan putaran II dilaksanakan pada hari , 26-27 april 2012 dari pukul 08.10 

WIB sampai pukul 09.20 WIB di SD Negeri I sawahan. Pada putaran ini peneliti menjadi 

pelaku tindakan atau pengajar seperti pada putaran I. Sedangkan guru kelas V menjadi 

observer terhadap aktivitas siswa dan tindak mengajar yang dilakukan oleh peneliti. 

Jumlah siswa yang hadir pada putaran I ini sebanyak 26 siswa. 

E. Hasil Penelitian 

Peningkatan hasil belajar siswa kelas V disajikan dalam bentuk grafik sebagai 

berikut: 
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F. Pembahasan Hasil Penelitian 

Penelitian yang dilakukan di SD Negeri I Sawahan sudah sesuai dengan landasan 

kajian teori yang dijelaskan pada bab II. Dalam penelitian ini menggunakan metode 

modelling the way dengan media percakapan. Model pembelajaran modelling the way ( 

Demonstrasi kecakapan ) adalah teknik untuk memberi peserta didik kesempatan untuk 

berlatih, melalui demonstrasi, ketrampilan khusus yang diajarkan di kelas.demonstrasi 

sering merupakan alternative untuk bermain peran karena demonstrasi kurang 

menakutkan. 

Penelitian ini berpusat untuk meningkatkan kemampuan percakapan siswa pada 

mata pelajaran Bahasa Indonesia percakapan adalah kemampuan seseorang dalam 

menyampaikan bahasa lisan.peningkatan kemampuan percakapan yang terjadi pada siswa 

kelas V SD Negeri I sawahan sudah dijelaskan dalam sub bab D. 

Penelitian ini juga mengacu pada penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. 

Seperti penelitian yang dilakukan oleh ahkmad zainudin, kun farida,ismi novianti. 

Berikut perbandingan hasil penelitian yang relevan dengan peneliti. 
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Tabel 4.5 perbandingan KKM penelitian 

No Peneliti pra siklus siklus 1 siklus II 

1 akhmad zainudin 64,48% 81,89% 93,10% 

2 kun farida 20% 42,85% 62,85% 

3 ismi novianti 39,20% 60,56% 70,86% 

4 Peneliti 58,27% 70,58% 79,04% 

 

Dari perbandingan penelitian di atas bahwa hasil penelitian meningkat dalam 

setiap KKM dalam setiap siklus. Persamaan dari kesemua penelitian terdahulu dengan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah dalam penggunaan media percakapan, 

jadi dapat dianalisis bahwa penggunaan media percakapan dapat meningkatkan 

motivasi dan hasil belajar siswa. Sehingga penelitian ini sangat relevan dengan 

penelitian terdahulu, peneliti mengambil inisiatif dengan menggunakan metode 

modelling the way sebagai metode yang membantu  peneliti dalam meningkatkan 

kemampuan percakapan siawa. Dengan menggunakan metode modelling the way 

tampak jelas peningkatan KKM. 

Dari data di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa pembejalaran menggunakan 

metode modeling the way dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa kelas V 

SD Negeri Sawahan tahun ajaran 2011/2012. 

PENUTUP 

A. Simpulan 

1. pembelajaran melalui model pembelajaran Modelling the way efektif dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia SD Negeri I 

sawahan tahun ajaran 2011/2012 
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2. Hasil PTK yang dilakukan juga meningkatkan hasil belajar siswa yang sebelum 

pelaksanaan tindakan hasil belajar siswa yang memenuhi KKM sebesar 38%, kemudian 

dilakukan tindakan pada putaran I hasil belajar siswa meningkat menjadi 65% 

selanjutnya pada tindakan putaran II hasil belajar siswa meningkat menjadi sebesar 88%.  

3. Dari data di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa pembejalaran menggunakan metode 

modeling the way dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa kelas V SD 

Negeri Sawahan tahun ajaran 2011/2012. 

B. Implikasi 

Bahwa dengan perbaikan cara mengajar dan penyampaian bahan ajar dari seorang guru 

akan berpengaruh pada kegiatan belajar yang dilakukan siswa. Dengan penerapan strategi 

pembelajaran yang digunakan dalam perbaikan pembelajaran adalah dengan menggunakan 

model pembelajaran modeling the way yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa 

dalam pembelajaran Bahasa Indonesia, peningkatan motivasi belajar siswa yang berupa 

peningkatan kemampuan mencapai ketuntasan belajar ditandai dengan memperoleh nilai 

lebih dari atau sama dengan 65 (≥ 65).  

 

C. Saran 

1. Terhadap kepala sekolah 

Kepala sekolah hendaknya bekerja sama dengan guru dalam usaha untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam menerapkan metode pembelajaran bahasa 

Indonesia atau mata pelajaran yang lain. Metode pembelajaran yang diterapkan harus 

sesuai dengan karakteristik anak yang sekarang ini lebih menekankan pada keaktifan 

siswa. 
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2. Terhadap Guru 

a. Guru hendaknya lebih menguasai konsep dasar materi Bahasa Indonesia yang 

diajarkan dan menerapkan proses pembelajaran yang lebih menarik 

b. Guru hendaknya menggunakan metode yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

diantaranya melalui model pembelajaran Modelling the way dalam mata pelajaran 

Bahasa Indonesia. 

c. Guru hendaknya sering memberikan latihan soal secara kontinyu untuk 

mengoptimalkan pemahaman konsep siswa 

d. Guru perlu mengetahui kemampuan siswa dalam menguasai materi pelajaran karena 

dapat dijadikan sebagai umpan balik bagi guru untuk melakukan perbaikan dalam 

proses belajar mengajar.  

3. Terhadap Peneliti Selanjutnya 

Kepada peneliti selanjutnya hendaknya melaksanakan penelitian pada jenjang 

pendidikan yang lain dengan memperluas faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi 

hasil belajar Bahasa Indonesia dengan menggunakan model pembelajaran modeling the 

way . Hal ini perlu dilakukan agar proses pembelajaran di sekolah di masa yang akan 

datang dapat berjalan lebih baik tanpa hambatan dan lebih bemutu, sehingga dihasilkan 

lulusan yang berkualitas. 
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