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ABSTRAK

Masalah utama dalam penelitian ini adalah kurangnya minat

belajar siswa dan rendahnya hasil belajar IPA. Adapun rumusan
masalah dalam penelitian tindakan ini adalah: 1) Apakah model

pembelajaran ASSURE dapat mengembangkan minat belajar IPA
siswa kelas VI SD Negeri 2 Bengle, Kecamatan Wonosegoro,
Kabupaten Boyolali? 2) Apakah model pembelajaran assure dapat
meningkatkan ketuntasan belajar IPA siswa kelas VI SD Negeri 2
Bengle, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali?. Model
tindakan pembelajaran yang diterapkan dalam penelitian ini

menggunakan model pembelajaran ASSURE (Analyze Leaner,

State Standars and Objacctives, Select Strategies, Technology,
Media

, and Materials, Utilize Technology, Media, and Material,
Require Learner Participation, Evaluate and Revise). Sedangkan

tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan minat belajar

IPA dan meningkatkan ketuntasan belajar IPA siswa kelas VI SD
Negeri 2 Bengle, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum perbaikan

pembelajaran siswa yang tuntas KKM > 70 hanya 3 siswa dari 20

siswa (25%) dengan minat belajar sebesar 33 %, Pada

pembelajaran siklus I siswa yang tuntas KKM hanya 5 siswa
(83%) dengan minat belajar sebesar (50%), sedangkan pada
siklus II siswa yang tuntas KKM menjadi 10 siswa (100%) dengan
minat belajar sebesar (83%). Adapun saran yang diberikan adalah
hendaknya guru dalam pembelajaran menggunakan pembelajaran
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yang bervahasi dalam pembelajaran IPA dengan menggunakan

model pembelajaran ASSURE.

Kata kunci: Model Pembelajaran ASSURE, Hasil Belajar IPA

PENDAHULUAN

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan ilmu yang
memelajari tentang segala sesuatu yang terdapat di alam dan

yang tenadi dalam kehidupan sehari-hari. Lampiran Permendiknas

nomor 22 tahun 2006 mengemukakan bahwa mata pelajaran IPA

diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk

mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek

pengembangan lebih lanjut dan menerapkannya dalam kehidupan
sehari-hari Pembelajaran IPA menekankan pada pemberian

pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi siswa

agar menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah. Hal

ini sejalan dengan Depdiknas (2006) tentang kurikulum KTSP

mengemukakan bahwa IPA berhubungan dengan cara mencari

tahu tentang alam secara sistematis, bukan hanya penguasaan

kumpulan pengetahuan yang berupa fakta, konsep, atau prinsip

saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Untuk dapat

menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja dan bersikap ilmiah
seharusnya guru dalam pembelajaran menggunaan metode atau

model pembelajaran secara tepat. Namun dalam praktiknya
proses belajar mengajar terkesan sangat kaku, menggunakan

metode yang monoton, guru cenderung lebih dominan daripada

murid akibatnya siswa tidak terlalu menguasai proses pelajaran
dan lebih menekankan pada hafalan.

Keadaan seperti itu tentu saja tidak bisa dibiarkan
berlarut-larut, untuk memperbaiki kondisi itu diperlukan

penggunaan metode pembelajaran atau model pembelajaran
yang efektif dan efisien sebagai alternatif sehingga pembelajaran
tidak lag! berpusat pada guru melainkan siswa. Guru memberi
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kesempatan kepada siswa untuk dapat mengembangkan gagasan
atau ide, kemudian gagasan atau ide didiskusikan dengan siswa
lain sehingga siswa dapat menemukan sendiri apa yang telah
dipelajarinya.

Di SD Negeri 2 Bengle, sebagian besar guru masih
menggunakan metode ceramah dalam menyampaikan materi
kepada siswa. Guru hanya memberikan penjelasan, latihan, dan

tugas. Kelas VI berjumlah 12 yaitu 8 laki-laki dan 4 perempuan,

Dalam pembelajaran siswa pasif hanya mendengarkan guru saja,

tidak ada motivasi dalam belajar ini ditunjukkan sebagian siswa
tidak mengerjakan PR bahkan ada yang tidak membawa buku

pelajaran sesuai jadwal, siswa memperlihatkan kurangnya
ketertarikan dan rendahnya antusiasme terhadap pelajaran
sehingga aktivitas bergantung pada guru. Hasil studi pendahuluan
yang dilakukan guru sebagai peneliti menunjukkan: 1) 67 % siswa
memiliki minat yang kurang dalam mengikuti pelajaran 3) 33 %
siswa memiliki minat yang tinggi dalam pembelajaran IPA.

Sedangkan jika dilihat dari hasil belajarnya IPA belumlah tuntas,

hanya 25 % yang tuntas dengan rata-rata kelas 52.

Oleh karena itu guru perlu berdaya upaya untuk
berkewajiban melakukan perbaikkan. Ada berbagai model
pembelajaran IPA yang secara potensial dapat memecahkan

permasalahan rendahnya antusiasme, rendahnya minat, dan
rendahnya hasil belajar siswa.

Tim Pengembang mater PLPG (2012) mengemukakan

bahwa ada 7 pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, inovatif, dan

menyenangkan (paikem) yaitu: a) koperatif, b) kontekstual, c)

pembelajaran matematika realistik, d) pembelajaran berbasis

masalah, e) problem posing dan problem promting, f)

pembelajaran bersiklus, g) teams games tournament, h) ASSURE.
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Dari sekian banyak model pembelajaran yang ada, model

pembelajaran ASSURE (Analyze Leaner, State Standars and
Objacctives, Select Strategies, Technology, Media, and Materials,
Utilize Technology, Media, and Material, Require Learner
Participation, Evaluate and Revise) merupakan salah satu model

pembelajaran yang mampu untuk menumbuhkan minat siswa
serta hasil belajar siswa.

Berdasarkan latar belakang seperti itu peneliti selaku guru

kelas VI di SD Negeri 2 Bengle, Kecamatan Wonosegoro,

Kabupaten Boyolali tertantang untuk melakukan penetian

tindakan dengan judul "Penerapan Model Pembelajaran ASSURE
untuk meningkatkan minat dan hasil belajar IPA siswa kelas VI SD

Negeri 2 Bengle, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali".

KAJIAN PUSTAKA

Model Pembelajaran ASSURE

Model pembelajaran ASSURE (Analyze Leaner, State
Standars and Objacctives, Select Strategies, Technology, Media,

and Materials, Utilize Technology, Media, and Material, Require
Learner Participation, Evaluate and Revise) merupakan model

perencanakan pembelajaran di dalam kelas dengan memadukan

teknologi dan media untuk mendukung dan meningkatkan

pembelajaran siswa. Pembelajaran yang dirancang dengan baik

diawali dengan timbulnya minat dari siswa kemudian dilanjut

dengan penyajian materi, melibatkan siwa dalam praktik umpan

balik, menilai pemahaman siswa, dan memberikan evaluasi

sebagai kegiatan tindak lanjut.

Smaldino, Lowther, dan Russel (2011) menyebutkan

langkah-langkah menyusun mata pelajaran yang efektif dalam
pembelajaran ASSURE adalah:
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1
, Menganalisis pembelajar

Menganalis pemelajar memungkinkan guru dalam
merencanakan pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan

siswanya. Ada tiga faktor dalam menganalisis pemelajar

yakni: a) Karakteristik umum yang meliputi: usia, gender,

kelas dan budaya atau sosial-ekonomi, sikap dan minat. Sikap
dan minat dapat diperoleh melalui percakapan dengan siswa

dan mengamati perilakunya. b) Kompetensi dasar spesifik.
Untuk mengidentifikasi kecakapan dasar spesifik siswa, guru

bisa melakukan dengan sarana informal, misalnya
mengajukan pertanyaan atau dengan sarana formal yakni
dengan memberikan pretest untuk mengetahui apakah siswa
belum menguasai apa yang akan diajarkan. Dick, Carrey &

Carrey, 2001 (dalam Smaldino, Lowther, dan Russel, 2011)
mengungkapkan bahwa pengetahuan sebelumnya yang
dimiliki siswa akan mempengaruhi bagaimana dan apa yang
bisa dipelajari lebih banyak daripada yang dilakukan sifat

psikologi apapun. c) Gaya belajar. Menentukan bagaimana

siswa berinteraksi dan merespons lingkungan belajar. Gaya
belajar ini meliputi: kecerdasan majemuk, preferensi dan
kekuatan perceptual, kebiasaan memproses informasi,

motivasi, dan faktor-faktor biologis.

2
. Menyatakan standar dan tujuan

Standar dan tujuan ini bertujuan untuk 1) dasar untuk

pemilihan strategi, teknologi, dan media, 2) dasar untuk

penilaian, 3) dasar untuk eksplektasi belajar siswa.

3. Memilih strategi, teknologi, dan material.

Dalam memilih strategi, teknologi, dan material yang

perlu perhatikan adalah strategi harus berpusat pada guru
dan siswa dengan mempertimbangkan sumber daya yang
ada, dan karakteristik siswa, sedangkan material yang
diasampaikan bisa dengan memilih materi yang tersedia,
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mengubah materi yang tersedia atau merancang materi baru

sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai.

4
. Menggunakan teknologi media, dan materi

Penggunaan teknologi, media, dan materi dibutuhkan

perencanaan yakni: 1) pratinjau maksudnya apakah sudah

sesuai dengan tujuan belajar atau belum, 2) menyiapkan

materi yang mendukung pengajaran, 3) menyiapkan

lingkungan yang akan dipakai dalam pembelajaran, 4)

menyiapkan pemelajar, 5) menyiapkan pengalaman belajar.

5
. Mengharuskan partisipasi pemelajar

Setelah mengikuti pembelajaran siswa diberi umban

balik informatif untuk mengetahui sejauh mana tujuan

pembelajaran tercapai.

6
. Mengevaluasi dan merevisi

Evaluasi bertujuan untuk menilai sejauh mana tujuan

belajar tercapai oleh siswa serta untuk strategi, teknologi, dan

media sudah betjalan secara efektif dan membangkitkan

minat para siswa atau belum. Sedangkan revisi bertujuan

untuk memperbaiki hasil belajar dan merevisi
strategi,teknologi, dan media.

Minat Belajar

Menurut Shalahuddin (1990), minat adalah perhatian

yang mengandung unsur-unsur perasaan sehingga sangat
menentukan sikap yang menyebabkan seseorang aktif dalam

suatu pekerjaan, atau dengan kata lain, minat dapat menjadi
sebab dari suatu kegiatan. Sejalan dengan pendapat tersebut,
Crow dalam Abror (1993), minat atau interest bisa berhubungan

dengan daya gerak yang mendorong kita untuk cenderung atau

merasa tertarik pada orang, benda, kegiatan, ataupun bisa berupa
pengalaman yang efektif yang dirangsang oleh kegiatan itu
sendiri. Dalam kaitannya dengan kegiatan pembelajaran, minat
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siswa sangat berkaitan dengan ketertarikannya terhadap materi,
proses pembelajaran sampai dengan prestasi belajarnya pada
mata pelajaran tersebut. Minat terhadap IPA dapat berarti daya
gerak yang mendorong kita untuk merasa tertarik pada
pembelajaran IPA.

Menurut Hurlock (1990) terdapat dua buah aspek minat,

yaitu:
1

. Aspek kognitif: aspek ini didasarkan atas konsep yang
dikembangkan seseorang mengenai bidang yang
berkaitan dengan minat. konsep yang membangun aspek
kognitif di dasarkan atas pengalaman dan apa yang
dipelajari dari lingkungan.

2
. Aspek afektif: aspek afektif ini adalah konsep yang

membangun konsep kognitif dan dinyatakan dalam sikap
terhadap kegiatan atau objek yang menimbulkan minat.
aspek ini mempunyai peranan yang besar dalam
memotivasikan tindakan seseorang.

Aspek-aspek minat inilah yang nantinya akan
dikembangkan untuk membuat instrumen untuk mengetahui

sejauh mana minat siswa terhadap mata pelajaran IPA.

Hasil Belajar

Hasil belajar adalah penguasaan pengetahuan atau

keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran, lazimnya

ditunjukkan dengan nilai tes atau angka yang diberikan guru (tim

penyusun KBBI, 2005). Oemar Hamalik (1983) mengatakan
bahwa hasil belajar adalah bila seseorang telah belajar akan

terjadi perubahan tingkah laku pada orang tersebut. Berkaitan

dengan hasil belajar W.S Winkel (1999) berpendapat bahwa hasil

belajar adalah perubahan tingkah laku. Gagne mengemukakan
ada lima kategori tipe hasil belajar, yakni verbal information,
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intelektual skill, cognitive strategy, attitude dan motor skill (Nana

Sudjana, 2000).

Berdasarkan uraian pengertian hasil belajar, maka dapat

disimpulkan bahwa bahwa hasil belajar merupakan pencapaian

perubahan perilaku baik dari segi kognitif, afektif dan

psikomotorik dari proses belajar yang dihasilkan dari tatihan dan

pengalaman belajar. Untuk memperoleh hasil belajar diperlukan
evaluasi atau penilaian sebagai tindak lanjut untuk mengukur
tingkat penguasaan siswa setelah mengikuti proses pembelajaran.

Susianha (2009) menjelaskan bahwa hasil belajar dipengaruhi
oleh dua faktor yaitu faktor dari diri siswa dan faktor dari

lingkungan. Faktor dari dirl siswa adalah kemampuan yang
dimilikinya, motivasi belajar, minat dan perhatian, sikap dan
kebiasaan belajar, ketekunan, sosial ekonomi, faktor fisik dan

psikis. Faktor ini berpengaruh besar terhadap pencapaian hasil

belajar siswa yakni sebesar 70% sedangkan yang 30%
dipengaruhi oleh lingkungannya. Hasil belajar dapat dilihat dari
nilai ulangan harian (formatif) dan tes semester (sumatif). Dalam
penelitian ini, yang dimaksud adalah hasil tes setelah

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran
ASSURE

Hakikat Ilmu Pengetehuan Alam (IPA)

Menurut Suyoso (1998) IPA berasal dari kata SAINS yang
berarti alam. SAINS merupakan ilmu pengetahuan hasil kegiatan
manusia yang bersifat aktif dan dinamis tiada henti serta

diperoleh melalui metode tertentu yaitu teratur, sistematis,

berobyek, bermetode, dan berlaku secara universal. Sedangkan
Abdullah (1998) mengemukakan bahwa IPA merupakan
pengetahuan teoritis yang disusun dengan cara yang khusus,
yaitu melakukan observasi yang mengaitkan antara cara yang
satu dengan yang lainnya.
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Tujuan pendidikan IPA dalam standar isi (Permendiknas

Nomor 22: 2006) menyebutkan: 1) Sebagai wahana bagi peserta
didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta

prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di
dalam kehidupan sehari-hari. 2) Mengembangkan kompetensi
agar mampu menjelajahi dan memahami alam sekitar secara

ilmiah dengan pengalaman langsung. 3) Memahami yang lebih
mendalam tentang alam sekitar.

Dalam pembelajaran IPA di SD siswa diarahkan pada

pengalaman belajar melalui konsep IPA sehingga mampu
menumbuhkan kemampuan berpikir siswa, bekerja dan bersikap
ilmiah sebagai aspek kecapakan hidup.

Kajian Penelitian Yang Relevan

Terdapat beberapa penelitian relevan yang akan dibahas
dalam kajian ini. Penelitian yang pertama adalah penelitian yang
dilakukan oleh Kailem ludia yang dimuat pada jurnal elektronik
Universitas Negeri Malang tahun 2011 yang berjudul Penerapan
model pembelajaran assure untuk meningkatkan hasil belajar
siswa kelas V pada mata pelajaran PKn SDN Madyopuro 3 kota
Malang. Peneliti menggunakan model pembelajaran Assure untuk
meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKn materi
pokok berorganisasi. Persamaan dengan penelitian ini adalah
penggunaan model pembelajaran Assure untuk meningkatkan
hasil belajar siswa sedangkan perbedaannya adalah untuk mata
pelajaran PKn tidak seperti penelitian ini.

Penelitian yang kedua dilakukan oleh Yusuf, Muhamad

Amin yang dimuat pada jurnal elektronik Universitas Negeri
Malang tahun 2011 yang berjudul Penerapan model pembelajaran
assure pada mata pelajaran IPS untuk meningkatkan aktivitas dan
hasil belajar siswa kelas V pada SD Negeri Sukoharjo 2 kota
Malang. Peneliti menggunakan model pembelajaran Assure untuk
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meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa IPS. Persamaan

dengan penelitian ini adalah penggunaan model pembelajaran
Assure untuk meningkatkan hasil belajar siswa sedangkan

perbedaannya adalah untuk mata pelajaran PKn tidak seperti

penelitian ini.

Penelitian-penelitian terdahulu tersebut menjadi inspirasi

bagi penulis agar melakukan penelitian tentang penggunaan

model pembelajaran ASSURE terhadap peningkatan hasil belajar.

Kerangka Berpikir

Pembelajaran adalah suatu kegiatan proses belajar

seseorang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk

mencapai tujuan tersebut, dalam proses pembelajaran terdapat

beberapa komponen penting, yakni guru, media belajar, metode

belajar, kurikulum/standar kompetensi dan lingkungan belajar.

Metode yang cocok yang akan mempengaruhi cara guru dalam

menyampaikan pelajaran sehingga hasil belajar menjadi
meningkat. Penerapan model pembelajaran ASSURE dilakukan di

dalam kelas dengan memadukan teknologi dan media. Dengan
demikian akan timbul minat dari siswa kemudian dilanjut dengan

penyajian materi, melibatkan siwa dalam praktik umpan balik,

menilai pemahaman siswa, dan memberikan evaluasi. Tinggirrya

minat belajar karena penggunaan teknologi dan media inilah yang

pada gilirannya akan meningkatkan hasilbelajar siswa. Secara

visual,kerangka berpikir dalam PTK inidapat dicermati dalam
Gambar 1.

Gambar 1 Kerangka Berpikir
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Hipotesis Tindakan

Hipotesis tindakan yang diajukan dalam penelitian ini
adalah:

1
. Penggunaan model pembelajaran ASSURE dapat

meningkatkan minat belajar IPA siswa kelas VI SD Negeri

2 Bengle, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali.

2
. Penggunaan model pembelajaran ASSURE dapat

meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas VI SD Negeri 2
Bengle, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali.

PELAKSANAAN TINDAKAN

Metodologi Penelitian
1. Seting dan Karakteristiktik Subyek Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas

(PTK) yang diadakan di SD Negeri 2 Bengle, Kecamatan
Wonosegoro, Kabupaten Boyolali pada mata pelajaran IPA
kelas VI semester 1 tahun ajaran 2012/2013. Subyek dalam
penelitian adalah siswa kelas VI yang berjumlah 12 yaitu 8

laki-laki dan 4 perempuan,

2. Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini adalah variabel bebas

dan variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini
adalah model pembelajaran ASSURE (X), sedangkan untuk

variabel terikatnya adalah minat dan hasil belajar IPA (Y).

3. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini
menggunakan teknik tes dan non tes. Instrumen non tes

berupa angket minat belajar model Skala Likkert dengan 5
skala yaitu: tidak melakukan (0), dilakukan dengan kurang
baik (1), dilakukan dengan cukup baik (2), dilakukan dengan
baik (3), dilakukan dengan sangat baik (4). Instrumen angket
diadaptasi dari Burhanuddin & Soejoto (2006). Sedangkan
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instrumen pengumpulan data mengenai hasil belajar IPA

dilakukan dengan menggunakan test hasil belajar.

4. Indikator Kinerja

Sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan

penelitian tindakan kelas ini dengan ditetapkan sebagi

berikut:l). Meningkatnya minat belajar IPA pada siswa

sebesar 80%, dan 2). Meningkatnya hasil belajar IPA pada
siswa dengan ketuntasan belajar meningkat sebesar 100 %

untuk masing-masing siklus.

5 . Teknik Analisis data

Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis

deskriptif komparatif. Data kuantitatif yang diperoleh di

deskripsikan dalam bentuk kata-kata atau penjelasan. Baik
data yang diperoleh dari angket minat belajar maupun data

kuantitatif yang diperoleh dari hasil tes siswa. Selanjutkan
dilakukan komparasi data setiap siklus untuk memastikan ada
tidaknya peningkatan minat dan hasil belajar siswa.

Rencana Tindakan

Prosedur penelitian ini menggunakan penelitian dua
siklus, masing-masing siklus terdiri dari perencanaan (planning),
tindakan (action), observasi (observe), serta refleksi (reflect).
Model PTK yang dalam penelitian ini adalah menggunakan model
Kemmis dan McTaggart.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kondisi Awal

Studi pendahuluan yang dilakukan guru sebagai peneliti
menunjukkan bahwa: 1) 67% siswa memiliki tingkat kategori
minat yang kurang dalam mengikuti pelajaran 2) hanya 33%
siswa yang memiliki kategori minat yang tinggi dalam
pembelajaran IPA, dan 3) hasil belajar IPA belum tuntas, hanya
25% yang tuntas dengan rata-rata hasil belajar 52.
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Siklus I

1. Perencanaan

Pada tahap awal ini guru menyusun rencana

pembelajaran yang dilaksanakan pada pertemuan pertama
dan diadakan tes hasil belajar pada pertemuan kedua.

2
. Pelaksartaan tindakan

Pelaksanaan pembelajaran model ASSURE pada

siklus I dilakukan dalam 2 peretemuan. Pertemuan pertama
para siswa mengerjakan LKS berkelompok dan menuangkan
hasilnya dalam bentuk presentasi menggunakan program MS
Power Point. Pada pertemuan kedua melanjutkan kegiatan
pertemuan I dan diakhiri dengan penilaian akhir. Penilaian
yang diadakan pada pertemuan kedua menghasilkan skor
rata-rata kelas 60,42. (lihat Tabel 1.) berisi resume hasil
belajar siswa pada siklus I.

Tabel 1. Ketuntasan Hasil belajar IPA Siswa Kelas VI

SD Negeri 2 Bengle Siklus I
no Ketuntasan Jumlah Pesentase

1 Tuntas 5 42%

2 Tidak Tuntas 7 58%

Jumlah 12 100%

Rata 60,42

3
.
 Observasi

Hasil observasi guru dari tindakan pertama dapat
terlihat dari tabel berikut:
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Tabel 2. Aktivitas guru pada siklus I.
Aspek yang diamatl Ya Tldak

1. Melakukan apersepsi V
2

. Menjelaskan materi V
3

. Menqajukan pertanyaan V
4

. Menjawab pertanyaan siswa V
5

.
 Memberi komentar siswa V

6
.
 Memunculkan masalah V

7
. Menyimpulkan diskusi V

8
. Membentuk kelompok V

9
. Menentukan waktu lamanya diskusi V

10. Mengarahkan V
11. Memantau kerja siswa V

Tabel .2 nampak bahwa hasil observasi aktivitas guru,
pada siklus I ini guru belum melakukan apersepsi, guru belum
dapat mengelola diskusi dengan baik. Dan di akhir pelajaran guru

juga belum merangkum dan menyimpulkan pelajaran karena
waktu melebihi dari waktu yang telah direncanakan.

Hasil observasi minat siswa sebagai berikut:

Tabel 3 Minat Siswa

No Aspek yanq diamati 0 1 2 3 4

1 Mendengarkan/memperhatikan penjelasan guru V
2 Giat melakukan tugas-tugas V
3 Mengajukan pertanyaan/menanggapi pertanyaan V
4 Dapat berdiskusi V
5 Senang membaca pelajaran IPA V
6 Membuat laporan hasil diskusi V

Skor 12

Tabel 3. tentang hasil observasi minat siswa pada siklus 1

menunjukkan tingkat minat siswa sebesar 12 (50%). Ini terlihat
sudah menunjukkan peningkatan siswa dibandingkan minat siswa
pada pra siklus. Siswa terlihat sudah mendengarkan penjelasan
guru dan membuat laporan hasil diskusi dengan baik, Siswa juga
sudah melakukan tugas yang diberikan oleh guru dan berdiskusi
dengan cukup baik.
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4. Refleksi

Setelah dilakukan refleksi guru menemukan

kelemahan yang masih ada pada tindakan yang telah

dilaksanakan untuk kemudian dijadikan dasar

menyempurnakan rencana tindakan pada siklus berikutnya.

Adapun hasil refleksinya adalah sebagai berikut:

Kelemahan:

Siswa baru pertama kali mengenal komputer oleh

karenanya siswa masih bingung cara mengoperasikan

komputer sehingga guru harus membimbing satu per
satu.

Kelebihan:

1
.
 Siswa merasa tidak bosan

2
. Siswa bisa belajar mengoperasikan komputer

3
. Siswa dapat berdiskusi dan memecahkan masalah

sendiri

4
. Menumbuhkan rasa kerja sama dengan teman satu

kelompok

Siklus II

1
.
 Perencanaan

Siklus II dilakukan berdasar pada hasil observasi dan

refleksi pada siklus I. Guru menyusun rencana pembelajaran
yang dilaksanakan pada pertemuan pertama. Dan diadakan

tes hasil belajar pada pertemuan kedua.

2
.
 Tindakan

Pelaksanaan pembelajaran model ASSURE siklus

n dilakukan dalam 2 pertemuan. Pertemuan pertama para

siswa mencari dan mengembangkan materi dar iinternet dan

buku-buku. Hailnya dipresentasikan dalam bentuk majalah

dinding. Pertemuan ke 2 melanjutkan kegiatan pertemuan I
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dan diakhiri dengan tes. Hasil tes pada pertemuan 2

menunjukkan skor rata-rata kelas 75,5. Lebih lengkapnya

dapat dilihat dari daftar nilai pada lampiran 2. Sedangkan
secara visual resume hasil belajar siswa dapat dilihat dari
tabel hasil ketuntasan belajar siklus II.

Tabel .4 Ketuntasan Hasil Belajar IPA Siswa kelas VI

SD Negeri 2 Bengle Siklus II
No Ketuntasan Jumlah Persentase

1 Tuntas 10 83%

2 Tidak tuntas 2 17 %

Jumlah 12 100 %

Rata - rata 75,5

3
. Observasi

Hasil observasi guru dapat nampak dari tabel berikut:

Tabel .5 Aktivitas guru pada siklus II
Aspek yanq diamati Ya Tidak

1. Melakukan apersepsi V

2
. Menielaskan materi V

3
. Menqajukan pertanyaan V

4
. Menlawab pertanyaan siswa V

5
. Memberi komentar siswa V

6
.
 Memunculkan masalah V

7
. Menyimpulkan dfskusi V

8
. Membentuk kelompok V

9
. Menentukan waktu lamanya diskusi V

10. Menqarahkan V
11. Memantau kerla siswa V

Berdasarkan tabel .5 diperoleh data bahwa proses
pembelajaran sudah berjalan dengan baik, sesuai dengan
RPP yang dibuat. Kelemahan yang ada pada siklus I yaitu:
siswa belum bisa mengoperasikan komputer, pada Siklus II
menjadi sudah bisa mengoperasikan komputer dan bisa
mengakses internet.

Untuk melihat hasil minat siswa dapat dilihat pada
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tabel berikut:

Tabel .6 Minat Siswa Siklus II

No Aspek yanq diamati 0 1 2 3 4

1 Mendenqarkan/memperhatikan penielasan quru V
2 Giat melakukan tuqas-tuqas V
3 Mengajukan pertanyaan/menanggapi pertanyaan V
4 Dapat berdiskusi V
5 Senanq membaca pelaiaran IPA V
6 Membuat laporan hasil diskusi V

Skor 20

Berdasarkan tabel 6 teritang hasil observasi minat

siswa pada siklus II menunjukkan tingkat minat siswa
sebesar 20 (83%). Ini terlihat minat siswa sudah

menunjukkan peningkatan dibandingkan minat siswa pada
siklus I.

4
.
 Refleksi

Hasil evauasi dan refleksi yang dilakukan guru

diperoleh data bahwa pembelajaran dengan model
pembelajaran assure sudah sesuai harapan.

Hasil Analisa Data

Data yang diperoleh dari pengamatan minat belajar siswa

dan hasil belajar dari siklus 1 dan siklus 2 sebagai berikut:

1
. Ketuntasan Hasil Belajar

Hasil belajar siswa setelah dilakukan tindakan adalah

sebagai berikut:

Tabel .7 Perbandingan Ketuntasan Hasil Belajar
Siswa VI SD Negeri 2 Bengle Pra Siklus, Siklus I Dan

Siklus II

NO Siklus Tuntas
%

Skor

Rata-rata

1 Pra Siklus 3 25 52

2 Siklus I 5 42 60,42

3 Siklus II 10 83 75,5
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Dari tabel .7 nampak bahwa skor rata-rata dan

ketuntasan belajar siswa sebelum tindakan kelas (pra siklus)
adalah rata-rata 52 dengan ketuntasan 25%. Setelah

dilaksanakan tindakan dengan menggunakan pembelajaran

model pembelajaran ASSURE skor rata-rata siklus I menjadi

60,42 dengan ketuntasan belajar mencapai 50%. Berarti ada
peningkatan ketuntasan 67% dari pra siklus. Sedangkan pada

siklus II skor rata-rata siswa 75,5 dengan ketuntasan belajar
mencapai 83%. Berarti ada peningkatan sebesar 100% dari

siklus I.

2
. Minat belajar

Setelah diadakan tindakan diperoleh data tentang
minat belajar siswa seperti Nampak pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.8 Perbandingan Minat Belajar Siswa VI SD Negeri
2 Bengle Pra Siklus, Siklus I Dan Siklus II

No Nilai Skor Pereentase

1 Pra Siklus 8 33%

2 Siklus I 12 50%

3 Siklus n 20 83%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa skor minat

belajar siswa sebelum tindakan kelas (pra siklus) adalah
33%. Setelah dilaksanakan tindakan dengan menggunakan
pembelajaran model pembelajaran ASSURE pada siklus I
menjadi 50%. Sedangkan pada siklus II minat belajar siswa
adalah 83%.

Pembahasan Hasil Penelitian

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa minat
siswa mengalami peningkatan 50% pada siklus I dan 83% pada
siklus II. Sedangkan hasil belajar siswa juga mengalami
peningkatan 67% pada siklus I dan 83% pada siklus II.

Membuktikan bahwa model pembelajaran assure efektif
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meningkatkan minat dan hasil belajar siswa. Artinya bahwa

potensi model pembelajaran assure secara empirik nyata-nyata
mengajak siswa lebih berminat sehingga aktif dalam proses
pembelajaran serta dapat meningkatkan hasil belajar siswa.

Berdasarkan data yang telah dipaparkan mendukung
diterimanya hipotesis tindakan bahwa melalui pembelajaran
model assure dapat meningkatkan minat belajar siswa dan hasil
belajar siswa dalam proses pembelajaran IPA.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat

disimpulkan:
1

. Model pembelajaran ASSURE dapat mengembangkan
minat belajar IPA siswa kelas VI SD Negeri 2 Bengle,

Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali.

2
. Model pembelajaran ASSURE dapat meningkatkan

ketuntasan belajar IPA siswa kelas VI SD Negeri 2

Bengle, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali.

Saran

Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah:
1

. Guru hendaknya menggunakan pembelajaran yang

bervariasi dalam pembelajaran IPA dengan menggunakan

model pembelajaran ASSURE.

2
. Guru hendaknya melatih siswa untuk dapat berperan

aktif dan berpartisipasi dalam pembelajaran di kelas baik
dengan teman maupun dengan guru.
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