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ABSTRAK 
Permasalahan yang muncul adalah bagaimana upaya peningkatan hasil 

belajar dalam memahami tempat jual beli melalui penggunaan keterampilan 
mengajar membimbing diskusi kelompok kecil di Kelas III SDN Bunder I 

Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Tujuannya adalah: 

Mendeskripsikan hasil belajar berupa nilai dalam memahami tempat jual 

beli siswa Kelas III SDN Bunder I, dan mendeskripsikan langkah-langkah 

penggunaan keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil dalam 

memahami tempat jual beli di SDN Bunder I. Hasil yang dicapai adalah: 

penggunaan keterampilan mengajar diskusi kelompok kecil dalam hal 

memusatkan perhatian termasuk kategori muncul, dalam memperjelas 

masalah dan uraian pendapat termasuk kategori tidak muncul, menganalisis 

pandangan termasuk kategori muncul, peningkatan uraian termasuk 

kategori tidak muncul, penyebaran kesempatan berpartisipasi termasuk 

kategori tidak muncul, menutup diskusi termasuk kategori muncul. 

Peningkatan dari siklus satu ke siklus dua terlihat dalam hal memusatkan 

perhatian, memperjelas masalah dan uraian pendapat, menganalisis 
pandangan, meningkatkan uraian, menyebarkan kesempatan berpartisipasi, 

semula tidak muncul, dalam hal menutup diskusi termasuk kategori 
muncul. Rata-rata hasil belajar  siklus satu = 6,10, dan Rata-rata hasil 

belajar  siklus dua = 7,00. Ada 20 siswa diantara 29 siswa pada siklus I 
berhasil dalam belajarnya. Ada 27 siswa diantara 29 siswa pada siklus II 

berhasil dalam belajarnya. Pada siklus satu sebanyak 9 siswa dari 29 siswa 
memperoleh nilai rendah. Pada siklus dua sebanyak 2 siswa diantara 29 

siswa memperoleh nilai yang rendah. Saran yang diajukan adalah: bahwa 

dalam memusatkan perhatian hendaknya diarahkan pada pokok persoalan 

yang sedang didiskusikan. Dalam memperjelas masalah dan uraian 

pendapat hendaknya diarahkan pada materi esensial dari pokok persoalan 

yang sedang dibahas. Dalam menganalisis pandangan hendaknya diikuti 

dengan reinforcement atau penguatan tentang masalah yang sedang dibahas 

atau dipelajari. Hendaknya ditambah dengan bahan pengayaan. Dalam 

menyebarkan kesempatan berpartisipasi hendaknya diarahkan pada peserta 

yang jarang mengemukakan ide atau gagasan dan pendapat. Dalam 

menutup diskusi hendaknya diperkuat dengan kesimpulan.. 

PENDAHULUAN 

Jenis dan ranah tujuan 

pembelajaran menurut Udin S. 
Winataputra (2005:2.17) adalah 

sebagai berikut: 

Pertama Kognitif terdiri atas: 

(a) Pengetahuan, (b) Pemahaman, (c) 

Penerapan, (d) Analisis, (e) Sintesis, 
dan (f) Evaluasi. Kedua Afektif 

terdiri atas: (a) Penerimaan: peka, 



JURNAL KEPENDIDIKAN INTERAKSI  Tahun 8 Nomor 18 Juni 2012 

 
43

menerima, (b) Partisipasi: turut serta 

dan kerelaan, (c) Penilaian dan 

penentuan sikap: menentukan sikap, 

(d) Organisasi: membentuk sistem 
nilai, dan (e) Pembentukan pola 

hidup: penghayatan dan pegangan 
hidup. Ketiga Psikomotor, terdiri 

atas: (a) Persepsi: kemampuan 
berpendapat (peka terhadap sesuatu), 

(b) Kesiapan: Kemampuan bersiap 
diri secara phisik, (c) Gerakan 

terbimbing: meniru contoh, (d) 

Gerakan terbiasa: berpegang pada 

pola, (e) Gerakan kompleks: Lincah, 

cepat, lancer, (f) Penyesuaian: 

Adaptasi, mengubah dan mengatur 

kembali, dan (g) Kreativitas: 

Menciptakan pola baru 

Dalam kegiatan belajar 

mengajar terdapat kegiatan yang 

dilakukan guru yaitu mengajar. 

Menurut J.J. Hasibuan (2005:3) 

mengajar adalah penciptaan sistem 

lingkungan yang memungkinkan 
terjadinya proses belajar. Selain itu 

terdapat kegiatan belajar, menurut 
Udin S. Winataputra (2005:2.3) 

belajar adalah suatu proses di mana 
suatu organisme berubah perilakunya 

sebagai akibat pengalaman 
Atribut pokok adalah proses, 

perubahan perilaku, dan pengalaman. 

Dilihat dari dimensi proses Udin S. 

Winataputra (2005:2.3) mengemukakan 
bahwa belajar adalah proses mental 

dan emosional atau proses berpikir 

dan merasakan.  

Demikian juga tentang hasil 

belajar menurut Djadja Badjuri 

(dalam Udin S. Winataputra, 

2005:2.5) berupa perubahan perilaku 

atau tingkah laku. Peserta didik yang 

belajar akan berubah atau bertambah 

perilakunya, baik berupa pengetahuan, 
keterampilan motorik, atau 

penguasaan nilai-nilai dan sikap. 

Setiap sistem lingkungan 

atau setiap peristiwa belajar 

mengajar menurut J.J. Hasibuan 

(2005:3) mempunyai profil yang 
unik yang mengakibatkan 

tercapainya tujuan-tujuan belajar 
yang berbeda. 

Atas dasar pertimbangan 
pengaturan guru menurut Udin S. 

Winataputra (2005:2.30) dikenal 
jenis strategi belajar mengajar yaitu 

strategi belajar mengajar seorang 

guru dan strategi belajar mengajar 

pengajaran beregu. Strategi belajar 

mengajar seorang guru sudah biasa 

dilakukan di mana seorang guru 

mengajar sejumlah siswa dalam satu 

ruangan kelas. 

Penguasaan terhadap 

keterampilan dasar mengajar 

memungkinkan guru mampu 

mengelola kegiatan pembelajaran 

secara lebih efektif. Menurut Udin S. 

Winataputra (2005:7.1) keterampilan 
dasar mengajar bersifat generik, yang 

berarti bahwa keterampilan dasar 
mengajar ini perlu dikuasai oleh 

semua guru. Dengan pemahaman dan 
penguasaan keterampilan dasar 

mengajar, guru diharapkan mampu 
meningkatkan kualitas proses 

pembelajaran. Menurut Udin S. 

Winataputra (2005:7.1) terdapat 

delapan keterampilan dasar mengajar 

yang dianggap menentukan keberhasilan 
pembelajaran. Keterampilan dasar 

mengajar yang dimaksud adalah 

sebagai berikut: (a) Keterampilan 

bertanya, (b) Keterampilan memberi 

penguatan, (c) Keterampilan 
mengadakan variasi, (d) Keterampilan 
menjelaskan, (e) Keterampilan 

membuka dan menutup pelajaran, (f) 

Keterampilan membimbing diskusi 
kelompok kecil, (g) Keterampilan 

mengelola kelas, dan (h) 
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Keterampilan mengajar kelompok 

kecil dan perorangan 

Di samping itu diharapkan 

mengetahui perbedaan individual 
sesuai dengan keadaan dari masing-

masing peserta didik, sehingga dalam 
pelaksanaan proses belajar mengajar 

terjadi suasana yang kondusif. 
Menurut J.J. Hasibuan (2005:88) 

sehari-hari dapat kita jumpai 
kehidupan kelas yang menunjukkan 

ciri-ciri sebagai berikut: (a) Aktivitas 

belajar mengajar bersifat klasikal, (b) 

Dengan berdiri di depan-tengah 

kelas, guru cenderung mendominasi 

kegiatan pembelajaran, (c) 

Hubungan langsung antara guru 

dengan siswa sangat kecil, dan (d) 

Siswa cenderung untuk bertingkah 

laku pasif, yakni datang, dengar, 

baca, dan tulis. 

Kenyataan untuk sementara 

ini menunjukkan adanya indikasi 

yang teridentifikasi seperti berikut: 
1. Keterampilan membimbing 

diskusi kelompok kecil telah 
dilaksanakan guru dalam 

pembelajaran dalam memahami 
tempat jual beli di Kelas III 

Sekolah Dasar Negeri Bunder I 
Kecamatan Pademawu 

Kabupaten Pamekasan 

2. Pada saat siswa berdiskusi ada 

sebagian siswa aktif dan 

menyelesaikan tugas-tugas 

diskusi dengan benar, dan setelah 

diberi tes akhir dalam memahami 

tempat jual beli hasil belajarnya 

lemah. 

3. Pada saat siswa berdiskusi ada 

sebagian siswa kurang aktif dan 

tidak dapat menyelesaikan tugas-

tugas diskusi dengan benar, dan 

setelah diberi tes akhir dalam 
memahami tempat jual beli hasil 

belajarnya baik. 

Atas dasar itulah maka 

timbul permasalahan disekitar 

pertanyaan sebagai berikut: 

Bagaimana upaya peningkatan hasil 
belajar dalam memahami tempat jual 

beli melalui penggunaan 
keterampilan mengajar membimbing 

diskusi kelompok kecil di Kelas III 
Sekolah Dasar Negeri Bunder I 

Kecamatan Pademawu Kabupaten 
Pamekasan 

Tujuan yang ingin dicapai 

adalah: (1) Mendeskripsikan hasil 

belajar berupa nilai dalam 

memahami tempat jual beli siswa 

Kelas III SDN Bunder I Kecamatan 

Pademawu Kabupaten Pamekasan, 

dan (2) Mendeskripsikan langkah-

langkah penggunaan keterampilan 

membimbing diskusi kelompok kecil 

dalam memahami tempat jual beli di 

SDN Bunder I Kecamatan 

Pademawu Kabupaten Pamekasan. 

Sedangkan manfaatnya 
adalah sebagai berikut: Bagi guru 

dapat memperbaiki pembelajaran 
yang dikelolanya dari satu siklus ke 

siklus berikutnya. Membuat guru 
lebih percaya diri untuk mengadakan 

refleksi terkait dengan perbaikan 
pembelajaran dari satu siklus ke 

siklus berikutnya. Selain itu guru 

mendapat kesempatan untuk 

berperan aktif mengembangkan 

pengetahuan dan keterampilan 

sendiri. 

Bagi pembelajaran atau siswa 

sebagai peserta didik adalah 

meningkatkan hasil belajar 

khususnya dalam dalam memahami 

tempat jual beli. Sikap kritis menjadi 

model bagi siswa untuk menyikapi 

kinerjanya yakni secara individual 

dapat menjadi peneliti bagi hasil 
belajarnya. 
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Bagi institusi mempunyai 

kesempatan untuk berkembang pesat 

atas persetujuan Kepala Sekolah dan 

atau atasan yang berwenang seperti 
halnya Pengawas TK/SD. 

Pengelolaan kegiatan sekolah secara 
keseluruhan khususnya dalam 

pelaksanaan perbaikan pembelajaran. 
Sumbangan positif terhadap 

kemajuan sekolah, karena guru perlu 
merencanakan dan melaksanakan 

perbaikan pembelajaran Perbaikan 

proses dan hasil belajar, dan 

kondusifnya iklim pendidikan di 

sekolah. Dan dapat dijadikan bahan 

pustaka bagi peningkatan mutu 

lulusan atau mutu pembelajaran 

dalam setiap tingkatan kelas di SDN 

Bunder I Kecamatan Pademawu 

Kabupaten Pamekasan. 

KAJIAN PUSTAKA 

Menurut J.J. Hasibuan 

(2005:88) sehari-hari dapat dijumpai 

kehidupan kelas yang menunjukkan 
ciri-ciri sebagai berikut: (a) Aktivitas 

belajar mengajar bersifat klasikal, (b) 
Dengan berdiri di depan-tengah 

kelas, guru cenderung mendominasi 
kegiatan dalam proses belajar 

mengajar, (c) Hubungan langsung 
antara guru dengan siswa sangat 

kecil, dan (d) Siswa cenderung untuk 

bertingkah laku pasif, yakni datang, 

dengar, baca, dan tulis. Agar proses 

musyawarah dan mufakat dapat 

berlangsung secara efektif 

diharapkan mampu menghasilkan 

keputusan yang bermanfaat, maka 

anggota-anggota musyawarah 

haruslah memiliki keterampilan 

bermusyawarah. 

Dari hal tersebut maka 

peranan guru menurut J.J. Hasibuan 

(2005:77) adalah: (a) Organisator 
kegiatan belajar mengajar, (b) 

Sumber informasi bagi siswa, (c) 

Pendorong bagi siswa untuk belajar, 

(d) Orang yang mendiagnosis 

kesulitan belajar siswa, (d) Penyedia 

materi dan kesempatan belajar bagi 
siswa, (e) Peserta kegiatan yang 

mempunyai hak dan kewajiban yang 
sama. 

Untuk menguasai keterampilan 
berdiskusi diperlukan latihan secara 

sistematis karena keterampilan ini 
tidak dibawa sejak lahir. Oleh karena 

itu, guru diharapkan memberikan 

keterampilan kepada siswa untuk 

berlatih menguasai keterampilan ini 

dengan keterlibatan langsung dalam 

berbagai diskusi kelompok.  

Alasan pentingnya diskusi 

kelompok di dalam kelas berkaitan 

dengan pendekatan Cara Belajar 

Siswa Aktif yang menuntut 

keterlibatan siswa dalam kegiatan 

pembelajaran. Dengan perkataan 

lain, dominasi guru di dalam kelas 

haruslah dikurangi sehingga tersedia 
kesempatan bagi siswa untuk 

berpartisipasi secara aktif. Salah satu 
cara yang dapat dilakukan guru 

adalah memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk berdiskusi 

kelompok. Melalui diskusi kelompok 
diharapkan dapat berpikir secara 

lebih kritis serta mampu 

mengungkapkan pikiran dan 

perasaannya dengan baik. 

Sebenarnya, tidak semua 

pembicaraan yang dilakukan oleh 

sekelompok kecil peserta didik dapat 

disebut sebagai diskusi. Agar dapat 

disebut sebagai diskusi kelompok 

kecil Udin S. Winataputra 

(2005:8.14) ada syarat-syarat berikut 

harus dipenuhi: (a) Melihat 

kelompok, yang anggotanya berkisar 

antara 3-9 orang., (b) Berlangsung 
dalam situasi tatap muka yang 

informal, artinya semua anggota 
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kelompok berkesempatan saling 

melihat, mendengar, serta 

berkomunikasi secara bebas dan 

langsung, (c) Mempunyai tujuan 
yang mengikat anggota kelompok 

sehingga terjadi kerja sama untuk 
mencapainya, (d) Berlangsung 

menurut proses yang teratur dan 
sistematis menuju kepada 

tercapainya tujuan kelompok. 
Diskusi kelompok kecil 

Menurut J.J. Hasibuan adalah suatu 

proses yang teratur dengan 

melibatkan sekelompok siswa dalam 

interaksi tatap muka kooperatif yang 

optimal dengan tujuan berbagai 

informasi atau pengalaman, 

mengambil keputusan atau 

memecahkan suatu masalah. 

Agar guru dapat 

membimbing diskusi kelompok 

secara efektif, ada beberapa 

komponen keterampilan yang perlu 

dikuasai oleh guru. Komponen 
tersebut menurut Udin S. 

Winataputra (2005:8.15) adalah 
sebagai berikut: (1) Memusatkan 

perhatian, (2) Memperjelas masalah 
dan uraian pendapat, (3) Menganalisis 
pandangan, (4) Meningkatkan uraian, (5) 
Menyebarkan kesempatan berpartisipasi, 
dan (6) Menutup diskusi 

Komponen tersebut diurutkan 

sesuai dengan kemunculannya dalam 

proses diskusi. Namun perlu dicatat 

bahwa setiap komponen 

keterampilan diperlukan pada setiap 

saat selama diskusi berlangsung. Ini 

berarti bahwa semua komponen 

tersebut harus dikuasai oleh guru 

secara utuh. 

a. Memusatkan Perhatian. Kegiatan 

memusatkan perhatian harus 

dilakukan guru sejak awal sampai 
akhir diskusi agar siswa tidak 

menyimpang dari topik yang 

dibahas/tujuan yang ingin 

dicapai. Kegiatan memusatkan 

perhatian menurut Udin S. 

Winataputra (2005:8.16) dapat 
dilakukan dengan berbagai cara 

berikut: (1) Merumuskan tujuan 
pada awal diskusi, disertai 

dengan mengemukakan tujuan 
yang ingin dicapai atau 

pertanyaan-pertanyaan yang 
harus dijawab melalui kegiatan 

diskusi, (2) Menyatakan dengan 

tegas masalah-masalah khusus 

yang sedang dibahas, dan 

menyatakannya kembali bila 

tejadi penyimpangan, (3) 

Menandai terjadinya perubahan 

yang tidak relevan yang dapat 

membawa diskusi ke arah yang 

menyimpang. Bila hal ini terjadi, 

guru hendaknya segera 

menghentikan penyimpangan 

tersebut dengan cara yang halus 

agar tidak menyinggung perasaan 
siswa. Misalnya dengan 

memberikan komentar yang 
membuat siswa menghentikan 

pembicaraan yang menyimpang 
atau mengajukan pertanyaan 

yang menyadarkan siswa akan 
terjadinya penyimpangan, (4) 

Membuat rangkuman tentang 

pembahasan yang disepakati pada 

tahap-tahap tertentu, sebelum 

melanjutkan ke tahap berikutnya. 

Hal ini sangat penting untuk 

menyadarkan siswa akan hasil 

yang telah dicapai sehingga dapat 

menentukan target yang belum 

dicapai. Rangkuman dapat dibuat 

dengan berbagai cara berikut: (a) 

Mengakui gagasan siswa dengan 

cara mengulang bagian penting 

yang diucapkannya, (2) Bila 
gagasan siswa perlu dimodifikasi, 

diadakan modifikasi dengan cara 
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menguraikan kembali, (3) 

Gagasan siswa digunakan sebagai 

modal untuk mencapai 

kesimpulan atau beralih ke tahap 
berikutnya, (4) Membandingkan 

gagasan siswa dengan gagasan 
yang telah dikemukakan 

sebelumnya, dan (5) Merangkum 
hal-hal yang telah dibahas baik 

oleh perorangan, maupun 
kelompok. 

b. Memperjelas Masalah atau 

Uraian Pendapat.. Dalam suatu 

diskusi sering terjadi perdebatan 

sengit disebabkan oleh kurang 

jelasnya gagasan atu ide yang 

dikemukakan oleh anggota. 

Untuk itu guru sebagai 

pembimbing diskusi 

berkewajiban memperjelas 

pendapat yang diajukan oleh 

siswa, sehingga salah pengertian 

tidak terjadi. 

Tujuan utama memperjelas 
pendapat siswa menurut Udin S. 

Winataputra (2005:8.15) adalah agar 
semua anggota kelompok 

mempunyai persepsi atau gambaran 
yang sama terhadap gagasan yang 

diajukan. Memperjelas pendapat 
dapat dilakukan dengan: (1) 

Menguraikan atau merangkum 

gagasan yang dikemukakan sehingga 

menjadi lebih jelas; (2) Meminta 

komentar siswa tentag gagasan yang 

diajukan dengan mengajukan 

pernyataan; atau (3) Memberi 

informasi tambahan dan atau contoh 

yang dapat memperjelas gagasan 

yang diajukan. 

c. Mengalisis Pandangan. Dalam 

keadaan satu diskusi sengit 

karena terjadi perbedaan 

pendapat yang cukup tajam di 
antara para peserta diskusi, 

pemimpin diskusi hendaknya 

mencoba mengatasi situasi ini 

agar para anggota kelompok 

dapat berpartisipasi secara 

konstruktif dan kreatif. Cara 
mengatasi masalah ini adalah 

dengan menganalisis pandangan 
peserta diskusi/siswa yang dapat 

dilakukan dengan�a) 
Menganalisis pandangan siswa, 

dengan cara meminta siswa 
memberi alasan dan dasar 

pandangan yang diajukannya, dan 

(b) Memperjelas atau 

menguraikan inti gagasan siswa 

hal-hal yang sudah disepakati dan 

yang belum disepakati. 

d. Meningkatkan Uraian. Salah satu 

manfaat yang dapat dipetik dari 

diskusi adalah melatih siswa 

untuk berpikir kritis dan 

berpartisipasi secara aktif. Agar 

tujuan ini dapat tercapai, dalam 

arti bahwa uraian yang diberikan 

siswa lebih meningkat 
kualitasnya, guru sebagai 

pembimbing diskusi harus 
mampu mendorong siswa 

mempertajam uraian 
pendapatnya. Cara yang dapat 

ditempuh guru dalam 
mempertajam atau 

menyempurnakan uraian siswa 

antara lain sebagai berikut: (1) 

Mengajukan pertanyaan-

pertanyaan kunci yang mampu 

menantang siswa untuk berpikir, 

(2) Memberikan contoh-contoh 

pada saat yang tepat. Contoh 

dapat berbentuk verbal maupun 

non-verbal, (3) Mengajukan 

pertanyaan yang mengundang 

banyak pendapat atau jawaban, 

(4) Memberi waktu yang cukup 

untuk berpikir tanpa diganggu 
oleh komentar-komentar yang 

dapat mengurangi konsentrasi 
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siswa, (5) Memberikan dukungan 

terhadap uraian yang 

dikemukakan siswa dengan cara: 

(a) Mendengarkan dengan penuh 
perhatian, (b) Memberikan 

komentar yang positif, serta (c) 
Menunjukkan sikap yang 

bersahabat. Dengan cara-cara di 
atas, siswa diharapkan 

mendorong meningkatkan 
uraiannya karena merasa 

tertantang ataupun mendapat 

perhatian dari guru pada saat 

pembelajaran berlangsung. 

e. Menyebarkan Kesempatan 

Berpartisipasi . Pada saat diskusi 

kadangkala terjadi pembicaraan 

yang dimonopoli anggota tertentu 

sehingga selama diskusi 

berlangsung hanya beberapa 

orang yang aktif, sedangkan 

anggota lain hanya diam 

mendengarkan. Keadaan seperti 

ini juga mungkin terjadi di dalam 
kelas, diskusi didominasi oleh 

guru atau atau siswa tertentu 
sehingga siswa lain hanya 

berperan sebagai penonton. Jika 
situasi seperti ini terjadi, tentu 

kesimpulan yang didapat tidak 
dapat dikatakan milik atau hasil 

kelompok karena hanya 

dihasilkan oleh anggota tertentu. 

Oleh karena itu, guru sebagai 

pemimpin diskusi perlu berusaha 

mendorong dan menyebarkan 

kesempatan berpartisipasi 

sehingga setiap anggota 

kelompok mempunyai peran 

dalam menghasilkan keputusan 

atau kesimpulan. Hal ini akan 

lebih mudah dilakukan guru jika 

jumlah anggota kelompok tidak 

terlampau besar. Berbagai cara 
dapat ditempuh guru untuk 

menyebarkan kesempatan 

berpartisipasi dengan cara: (a) 

Memancing uraian siswa yang 

enggan berpartisipasi dengan cara 

menunjukkan pertanyaan secara 
halus kepada siswa tersebut, (b) 

Mencegah terjadinya 
pembicaraan serentak dengan 

cara memberi giliran lebih dahulu 
kepada siswa yang jarang 

berbicara. Dengan cara ini, 
pembicaraan dapat didengarkan 

oleh semua anggota dan anggota 

yang jarang berbicara mendapat 

kesempatan untuk berpartisipasi. 

Dalam kaitan ini, guru harus 

tanggap terhadap terjadinya 

pembicaraan serentak yang 

mungkin disebabkan oleh 

semangat yang tinggi, sikap 

agresif, atau keinginan menonjol, 

(c) Mencegah secara bijaksana 

terjadinya monopoli oleh siswa 

tertentu. Dalam hal ini, guru 

harus berhati-hati sehingga murid 
tidak merasa tersinggung atau 

menarik diri, (d) Mendorong 
terjadinya interaksi antarsiswa 

dengan cara meminta siswa 
mengomentari pendapat 

temannya, (e) Meminta 
persetujuan siswa untuk 

melanjutkan diskusi dengan 

bertitik tolak dari salah satu 

pendapat jika diskusi menemui 

jalan buntu, atau mengambil jalan 

tengah. 

f. Menutup Diskusi. Keterampilan 

terakhir yang harus dimiliki guru 

dalam membimbing diskusi 

kelompok kecil adalah menutup 

diskusi. Keterampilan ini perlu 

dimiliki oleh pemimpin 

diskusi/guru karena sering sekali 

terjadi diskusi berakhir tanpa 
hasil yang jelas. Untuk menutup 

diskusi, guru dapat melakukan 
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paling tidak tiga hal, yaitu: (a) 

Membuat rangkuman. 

Rangkuman sebaiknya 

merupakan hasil bersama, 
sehingga peran guru dalam hal ini 

adalah menuntun siswa dalam 
menghasilkan rangkuman, (b) 

Mengemukakan tindak lanjut. 
Guru dapat juga memberikan 

gambaran/bayangan tentang 
tindak lanjut dari diskusi ini. 

Misalnya : mungkin diperlakukan 

pembagian tugas untuk 

melaksanakan hasil diskusi, 

diperlukan pertemuan lebih lanjut 

tindakan yang perlu segera 

diambil, menetukan yang akan 

dibahas pada diskusi yang akan 

datang, (c) Menilai proses dan 

hasil diskusi. Pada akhir diskusi, 

para siswa dapat diajak menilai 

jalannya diskusi, hasil yang 

dicapai, dan tingkat partisipasi 

pada diskusi tersebut. Penilaian 
dapat dilakukan dengan observasi 

(yang dilakukan oleh satu orang 
anggota kelompok atau siswa 

lain), memberikan skala sikap, 
atau wawancara langsung dengan 

siswa. Hasil penilaian dapat 
digunakan meningkatkan proses 

diskusi yang akan datang. 

Dengan menerapkan keenam 

keterampilan membimbing 

diskusi kelompok kecil seperti di 

atas, secara tepat waktu dan 

bermakna. 

Agar keterampilan 

membimbing diskusi kelompok kecil 

dapat diterapkan secara efektif, guru 

harus memperhatikan prinsip 

penggunaan diskusi, baik sebelum, 

maupun sesudah berlangsungnya 

diskusi. Prinsip-prinsip penggunaan 
tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Diskusi dapat dilaksanakan 

dalam semua pengajaran bidang 

studi di jenjang kelas yang 

siswanya sudah mampu 
mengungkapkan pikiran dan 

perasaan secara lisan. 
2. Topik atau masalah yang 

didiskusikan haruslah 
topik/masalah yang memerlukan 

informasi/pendapat dari banyak 
orang untuk membahasnya atau 

memecahkannya. Di samping itu, 

topik diskusi haruslah sesuai 

dengan tujuan yang ingin dicapai, 

karakteristik siswa, serta 

bermanfaat dan bermakna bagi 

peningkatan kemampuan 

berpikir, dan cara pemecahan 

masalah. 

3. Diskusi kelompok di Sekolah 

Dasar masih memerlukan 

bantuan guru untuk 

membimbingnya. Oleh karena 

itu, guru hendaknya dapat 
memodelkan fungsi pimpinan 

diskusi kelompok, sehingga 
secara berangsur-angsur siswa 

dapat memimpin diskusi. 
4. Diskusi harus berlangsung dalam 

iklim terbuka yang penuh 
persahabatan, sehingga 

memungkinkan terjadinya sikap 

saling menghargai.  

5. Sebelum diskusi, guru hendaknya 

membuat perencanaan dan 

persiapan yang mencakup hal-hal 

berikut: (a) Pemilihan topik 

diskusi , (b) Perencanaan dan 

penyiapan informasi pendahuluan 

yang memungkinkan siswa 

mempunyai latar belakang yang 

sama terhadap topik diskusi. 

Informasi ini dapat berupa 

artikel, film singkat, observasi, 
atau wawancara. Sesuai dengan 

namanya informasi pendahuluan 
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disajikan atau dicari/dilakukan 

sebelum diskusi berlangsung, (c) 

Penyiapan diri sebagai pemimpin 

diskusi, yaitu siap sebagai 
sumber informasi, motivasi 

ataupun pelaksanaan fungsi yang 
lain, (d) Penetapan kelompok 

beserta anggota-anggotanya, (e) 
Pengaturan tempat duduk beserta 

tempat diskusi setiap kelompok. 
Hasil belajar menurut Djadja 

Badjuri (dalam Udin S. Winataputra, 

2005:2.5) berupa perubahan perilaku 

atau tingkah laku. Pesertadidik yang 

belajar akan berubah atau bertambah 

perilakunya, baik yang berupa 

pengetahuan, keterampilan motorik, 

atau penguasaan nilai-nilai (sikap). 

Perubahan perilaku sebagai hasil 

belajar adalah perubahan 

yangdihasilkan dari pengalaman 

(interaksi dengan lingkungan), di 

mana proses mental dan emosional 

terjadi. 
Selanjutnya, Djadja Badjuri 

(dalam Udin S. Winataputra, 
2005:2.6) mengemukakan bahwa 

belajar adalah mengalami, dalam arti 
belajar terjadi di dalam interaksi 

antara individu dengan lingkungan, 
baik lingkungan fisi8k maupun 

lingkungan sosial. 

Menurut Mulyani Sumantri 

(1998/1999) hasil belajar merupakan 

kemampuan siswa dalam memenuhi 

suatu tahapan pencapaian 

pengalaman belajar dalam satu 

kompetensi dasar. Menurut Nana 

Sudjana (2005:22) hasil balajar 

adalah kemampuan-kemampuan 

yang dimiliki siswa ia menerima 

pengalaman belajar. 

Bentuk-bentuk hasil belajar 

siswa Sekolah Dasar dapat berupa 
kebiasaan, keterampilan, himpunan 

tanggapan, hafalan, kemapuan 

menganalisis, dan sikap serta rujukan 

nilai. Menurut Peter (dalam Udin S. 

Winataputra, 2005:2.6) proses dan 

hasil belajar siswa bergantung pada 
kompetensi guru dan keterampilan 

mengajarnya. Menurut pendapat 
Taba (dalam Udin S. Winataputra, 

2005:2.6) bahwa keefektifan 
pembelajaran dipengaruhi oleh 

karakteristik guru dan siswa, bahan 
pelajaran dan aspek lain yang 

berkenaan dengan situasi 

pembelajaran 

Dari pendapat para ahli di 

atas, dapat disimpulkan beberapa 

faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar antara lain: 

a. Kompetensi Dasar 

b. Penguasaan kompetensi oleh 

guru 

c. Keterampilan guru dalam 

mengajar 

d. Karakteristik guru dan siswa 

e. Bahan pelajaran 
f. Situasi dan kondisi pembelajaran 

Tingkah laku sebagai hasil 
dari proses belajar dipengaruhi oleh 

faktor internal yaitu faktor dalam diri 
peserta didik, dan faktor eksternal 

yakni faktor yang berasal dari luar 
diri peserta didik. Menurut Nana 

Sudjana (1989:8) hasil interaksi 

berupa perubahan tingkah laku dapat 

bermakna sesuai dengan hakikat 

belajar sebagai suatu proses. 

PELAKSANAAN DAN HASIL 

PENELITIAN  

Subjek Penelitian berkaitan 

dengan Lokasi penelitian yaitu di 

SDN Bunder I Kecamatan 

Pademawu Kabupaten Pamekasan.  

Deskripsi per siklus. Pada saat 

pelaksanaan pembelajaran, kegiatan 

awal memiliki jatah waktu 5 menit, 
dimulai dengan membuka pelajaran 

dengan salam, menciptakan suasana 
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kelas yang kondusif, menyiapkan 

alat pelajaran dan alat peraga, 

menginformasikan tujuan yang ingin 

dicapai dan materi yang akan dibahas 
serta langkah-langkah kegiatan 

belajar yang akan ditempuh siswa, 
memotivasi siswa yaitu melakukan 

apersepsi melalui proses tanya jawab 
materi pelajaran sebelumnya tentang 

jual beli. Kegiatan inti memiliki jatah 
waktu 25 menit, dengan rincian 

kegiatan sebagai berikut: (a) Dimulai 

dengan ceramah berupa penjelasan 

tentang cara dalam mengidentifikasi 

jenis sudut, dilanjutkan dengan tanya 

jawab tentang cara dalam 

mengidentifikasi jenis sudut, dan 

siswa mengerjakan tugas untuk 

menghitung cara-cara dalam 

mengidentifikasi jenis sudut pada 

lembaran kerja siswa. Kegiatan 

akhir. Kegiatan akhir memiliki jatah 

waktu 5 menit, dengan rincian 

kegiatan sebagai berikut: (a) 
Memberikan 

reinforcement/penguatan terhadap 
tugas-tugas yang dikerjakan siswa 

pada saat mengerjakan lembaran 
kerja, (b) Melaksanakan tes akhir, 

yang mencakup semua materi yang 
disajikan sesuai dengan  tujuan 

pembelajaran khusus yang telah 

dirumuskan, (c) Siswa diberi tugas 

pekerjaan rumah dalam 

mengidentifikasi jenis sudut, dan (d) 

Menutup pelajaran dengan bersama-

sama membaca hamdalah dan 

diakhiri dengan salam penutup. 

Pada saat pengamatan peneliti 

menggunakan instrumen observasi 

seperti berikut: 
TABEL I: HASIL OBSERVASI SIKLUS I 
PENGGUNAAN KETERAMPILAN 

MENGAJAR DISKUSI KELOMPOK KECIL 
DI KELAS III SDNBUNDER I KECAMATAN 

PADEMAWU PAMEKASAN 

 

No Aspek yang diobservasi Hasil  

  Muncul Tidak 

1 Memusatkan perhatian V  

2 Memperjelas masalah dan 
uraian pendapat 

 V 

3 Menganalisis pandangan V  

4 Meningkatkan uraian  V 

5 Menyebarkan kesempatan 
berpartisipasi 

 V 

6 Menutup diskusi V  

 
Dari hasil pengamatan di atas 

maka: 
1. Dalam hal memusatkan perhatian 

termasuk kategori muncul 
2. Dalam hal memperjelas masalah 

dan uraian pendapat termasuk 

kategori tidak muncul 

3. Dalam hal menganalisis 

pandangan termasuk kategori 

muncul 

4. Dalam hal meningkatkan uraian 

termasuk kategori tidak muncul 

5. Dalam hal menyebarkan 

kesempatan berpartisipasi 

termasuk kategori tidak muncul 

6. Dalam hal menutup diskusi 

termasuk kategori muncul 

Sedangkan hasil observasi pada 
siklus dua dapat diperhatikan pada 

tabel berikut: 
TABEL II: HASIL OBSERVASI SIKLUS II 
PENGGUNAAN KETERAMPILAN 

MENGAJAR DISKUSI KELOMPOK KECIL 
DI KELAS III SD N BUNDER I KECAMATAN 

PADEMAWU PAMEKASAN 
 

No Aspek yang diobservasi Hasil Pengamatan 

  Muncul Tidak 

1 Memusatkan perhatian V  

2 Memperjelas masalah dan 

uraian pendapat 

V  

3 Menganalisis pandangan V  

4 Meningkatkan uraian V  

5 Menyebarkan kesempatan 

berpartisipasi 

V  

6 Menutup diskusi V  

 

Dari tabel di atas maka terjadi 
peningkatan dari siklus satu ke siklus 
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dua seperti terhadap pada penjabaran 

berikut: 

1. Dalam hal memusatkan perhatian 

termasuk kategori muncul 
2. Dalam hal memperjelas masalah 

dan uraian pendapat termasuk 
kategori muncul, semula cukup 

3. Dalam hal menganalisis 
pandangan termasuk kategori 

muncul 
4. Dalam hal meningkatkan uraian 

termasuk kategori muncul, 

semula cukup 

5. Dalam hal menyebarkan 

kesempatan berpartisipasi 

termasuk kategori muncul, 

semula cukup 

6. Dalam hal menutup diskusi 

termasuk kategori muncul. 

Hasil tes akhir mata pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Sosial dalam 

memahami tempat jual beli siklus 

satu dapat diperhatikan pada tabel 

berikut: 
TABEL III: HASIL TES AKHIR  SIKLUS I 

KELAS IV SDN BUNDER I 
KECAMATAN PADEMAWU 

PAMEKASAN 
 

No. Res. Hasil Tes 

1 7 
2 5 

3 5 

4 8 
5 7 

6 6 
7 8 

8 7 
9 5 

10 6 
11 6 

12 6 

13 5 
14 7 

15 5 

16 7 

17 5 

18 6 

19 6 

20 7 

21 6 
22 5 

23 6 
24 5 

25 5 
26 6 

27 6 
28 6 
29 6 

 177 
 

Dari data tersebut maka rata-
rata hasil belajar  pada siklus satu 

adalah sebagai berikut: 

∑X 

M =              = = 6,10 

            N 

Hasil tes akhir mata pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Sosial dalam 

memahami tempat jual beli siklus 

dua dapat diperhatikan pada tabel 

berikut: 

TABEL IV: HASIL TES AKHIR  SIKLUS 
II KELAS IV SDN BUNDER I 
KECAMATAN PADEMAWU 

PAMEKASAN 
 

No. Res. Hasil Tes 

1 7 

2 7 

3 8 

4 8 

5 7 

6 6 

7 8 

8 7 

9 5 

10 7 

11 8 
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12 6 

13 7 

14 7 

15 7 

16 7 

17 5 

18 8 

19 9 

20 7 

21 6 

22 6 

23 8 

24 7 

25 6 

26 7 

27 7 

28 8 

29 7 

 203 

 
Dari data tersebut maka rata-

rata hasil belajar  pada siklus dua 

adalah: 

∑X 

M =              = 7,00 

N 

= 7,00 

Keberhasilan adalah ada 20 

siswa diantara 29 siswa pada siklus 

satu berhasil dalam belajarnya, dan 

ada 27 siswa diantara 29 siswa pada 

siklus dua berhasil dalam belajarnya. 

Kegagalannya adalah pada 

siklus satu sebanyak 9 siswa dari 29 
siswa memperoleh nilai rendah. Dan 

Pada siklus dua sebanyak 2 siswa 

diantara 29 siswa memperoleh nilai 

yang rendah. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan data tentang 

rencana perbaikan pembelajaran 

siklus satu dan siklus dua, hasil 

pembahasan dan hasil tes atau hasil 
penelitian maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil pengamatan 

tentang penggunaan keterampilan 
mengajar diskusi kelompok kecil 

dalam hal memusatkan perhatian 
termasuk kategori muncul, dalam 

hal memperjelas masalah dan 
uraian pendapat termasuk 

kategori tidak muncul, dalam hal 
menganalisis pandangan termasuk 
kategori muncul, dalam hal 
meningkatkan uraian termasuk 

kategori tidak muncul, dalam hal 

menyebarkan kesempatan 
berpartisipasi termasuk kategori 

tidak muncul, dalam hal menutup 
diskusi termasuk kategori 

muncul. 
2. Peningkatan dari siklus satu ke 

siklus dua terlihat dalam hal 
memusatkan perhatian termasuk 

kategori muncul, dalam hal 

memperjelas masalah dan uraian 

pendapat termasuk kategori 

muncul, semula tidak muncul, 
Dalam hal menganalisis 

pandangan termasuk dalam 
kategori muncul, Dalam hal 

meningkatkan uraian termasuk 
kategori muncul, semula tidak 

muncul, dalam hal menyebarkan 
kesempatan berpartisipasi termasuk 
kategori muncul, semula tidak 

muncul, dalam hal menutup 

diskusi termasuk kategori 

muncul. 

3. Rata-rata hasil belajar  siklus satu 

= 6,10, dan Rata-rata hasil 

belajar  siklus dua = 7,00. 

4. Ada 20 siswa diantara 29 siswa 

pada siklus I berhasil dalam 

belajarnya. 

5. Ada 27 siswa diantara 29 siswa 

pada siklus II berhasil dalam 

belajarnya.  
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6. Pada siklus satu sebanyak 9 

siswa dari 29 siswa memperoleh 

nilai rendah.  

7. Pada siklus dua sebanyak 2 siswa 
diantara 29 siswa memperoleh 

nilai yang rendah. 
Saran yang diajukan adalah 

sebagai berikut: 
1. Dalam memusatkan perhatian 

hendaknya peserta didik benar-
benar diarahkan pada pokok 

persoalan yang sedang 

didiskusikan. 

2. Dalam memperjelas masalah dan 

uraian pendapat hendaknya 

diarahkan pada materi esensial 

dari pokok persoalan yang sedang 

dibahas 

3. Dalam menganalisis pandangan 

hendaknya diikuti dengan 

reinforcement atau penguatan 

tentang masalah yang sedang 

dibahas atau dipelajari 

4. Dalam meningkatkan uraian 
hendaknya ditambah dan diperkuat 
dengan bahan pengayaan 

5. Dalam menyebarkan kesempatan 

berpartisipasi hendaknya diarahkan 
pada peserta diskusi yang jarang 

dalam mengemukakan ide atau 
gagasan dan pendapat sehingga 

peserta didik yang jarang 

mengemukakan pendapat juga 

mempunyai peluang yang sama 

6. Dalam menutup diskusi 

hendaknya diperkuat dengan 

kesimpulan dan jika 

memungkinkan dilengkapi dengan 
tindak lanjut dari pelaksanaan 

diskusi. 
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