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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan hasil belajar
siswa kelas IV SDN 04 Koto Tuo Sulit Air dalam pembelajaran tematik terpadu
melalui pendekatan keterampilan proses. Jenis penelitian yang dilaksanakan
adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan dalam dua siklus dan
terdiri atas empat tahap, yaitu: perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi.
Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IV SDN 04 Koto Tuo Sulit Air Kecamatan
X Koto Diatas Kabupaten Solok dengan jumlah siswa 22 orang. Data penelitian
dikumpulkan melalui lembar observasi, catatan lapangan, tes, dan dokumentasi.
Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pada siklus I, hasil belajar siswa mencapai 76,7% dengan
kategori cukup meningkat menjadi 82,9 pada siklus II telah mencapai kategori
baik. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa penggunaan pendekatan
keterampilan proses dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SDN 04
Koto Tuo Sulit Air.

kata kunci : pendekatan keterampilan proses, tematik, terpadu, hasil belajar

PENDAHULUAN

Pembelajaran bagi peserta didik kelas awal SD dilakukan dengan

pembelajaran tematik terpadu. Menurut Depdiknas (2006:5), pembelajaran

tematik terpadu adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk

mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman

bermakna kepada peserta didik. Selain itu, Rusman (2010:254) menyatakan

bahwa pembelajaran tematik terpadu adalah pembelajaran terpadu yang

menggunakan tema dan melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan

pengalaman bermakna kepada peserta didik. Pembelajaran bermakna dalam

tematik terpadu artinya peserta didik akan memahami konsep-konsep yang
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dipelajari melalui pengalaman langsung dan menghubungkannya dengan

konsep lain yang telah dipahami (Trianto, 2010).

Pembelajaran tematik terpadu terdiri atas mata pelajaran bahasa

Indonesia, PPKn, dan SBdP. PPKn merupakan suatu kumpulan teori yang

sistematis, penerapannya secara umum terbatas pada gejala-gejala sosial, lahir

dan berkembang melalui metode ilmiah, serta menentukan sikap ilmiah seperti

rasa ingin tahu, terbuka, jujur, dan sebagainya. Tujuan pembelajaran PPKn

adalah PPKn lebih menekankan pada keteraturan di alam semesta dengan

meningkatkan keyakinan akan adanya kekuatan Tuhan YME. Ruang lingkup

pembelajaran PPKn menurut (dalam Depdiknas 2007:485) meliputi aspek-aspek

berikut: (1) Makhluk hidup dan proses kehidupan, (2) Benda dan materi, (3)

Energi dan perubahannya, (4) Bumi dan alam semesta.

SBdP merupakan penyederhanaan dari materi ilmu-ilmu sosial untuk

keperluan pembelajaran di sekolah. Dengan menyederhanakan materi tersebut,

para siswa dengan mudah dapat melihat, menganalisis dan memahami gejala-

gejala yang ada dalam masyarakat di lingkungannya. Ruang lingkup SBdP

untuk SD/MI adalah manusia, tempat, dan lingkungan, waktu, keberlanjutan,

dan perubahan, sistem sosial dan budaya, perilaku ekonomi dan kesejahteraan

(Depdiknas, 2006:575). Selanjutnya, kegiatan menulis merupakan suatu kegiatan

berpikir yang berlangsung secara bertahap, untuk menghasilkan sebuah tulisan

yang baik dan benar. Tulisan berguna untuk penyampaian pesan (komunikasi)

kepada orang lain secara tertulis. Tujuan menulis adalah memberikan informasi

kepada pembaca, baik itu suatu peristiwa, masalah, berita, dan pernyataan yang

tujuannya menghibur pembaca.

Berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti laksanakan di kelas IV SD

Negeri 04 Koto Tuo Sulit Air, Kecamatan X Koto Diatas selama proses

pembelajaran berlangsung ditemukan selama ini, dapat dipaparkan 8

permasalahan. Pertama, guru kesulitan dalam mengelola pembelajaran tematik

terpadu di dalam kelas dan siswa juga mengalami kesulitan dalam memahami
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konsep pembelajaran tematik terpadu. Kedua, pembelajaran masih dilaksanakan

oleh guru secara terpisah-pisah perbidang studi seperti pembelajaran di kelas

tinggi. Ketiga, pada proses pembelajaran tematik terpadu belum tampak

aktivitas siswa, karena guru tidak melibatkan siswa. Keempat, siswa terpaku

dengan apa yang dijelaskan dan tidak mau mengemukakan ide-idenya bahkan

cenderung diam jika diberi pertanyaan oleh guru. Kelima, permasalahan di atas

terlihat guru cenderung berpedoman pada buku paket yang ada di sekolah.

Keenam, guru kurang memberdayakan sumber belajar dan media belajar yang

ada di sekolah sehingga materi yang disajikan tidak menarik bagi siswa. Ketujuh,

guru tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk berinteraksi antar

bersama siswa, bahkan dengan guru. Kedelapan, hasil belajar pada mata

pembelajaran tematik terpadu yang meliputi mata pelajaran Bahasa Indonesia/

keterampilan menulis, PKn, dan SBdP masih kurang memuaskan.

Pembelajaran tematik terpadu yang dipaparkan di atas, belum

memberikan dampak positif terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa, karena

masih banyak nilai siswa yang belum mencapai kriteria ketuntasan minimal

(KKM) yang ditetapkan sekolah yaitu 70. Berdasarkan data yang peneliti peroleh

dengan melakukan refleksi awal di kelas IV SD Negeri 04 Koto Tuo Sulit Air Kec.

X Koto Diatas pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2015, terlihat hasil belajar pada

hasil ulangan harian (UH) tahun pelajaran 2015/2016 dengan rata-rata Bahasa

Indonesia 60,00, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 61,00 dan Seni

Budaya dan Prakarya (SBdP) 60,30. Hasil ulangan harian tersebut dapat dilihat

pada tabel ulangan harian lampiran 1.1. Berdasarkan tabel tersebut, pada

pelajaran Bahasa Indonesia terlihat hanya 5 orang siswa yang berhasil mencapai

KKM, pada pelajaran PPKN hanya 8 orang siswa yang bisa mencapai KKM,

sedangkan pada pelajaran SBdP hanya 4 orang yang dapat mencapai KKM yang

telah ditentukan oleh sekolah.

Beberapa hasil penelitian yang relevan menunjukkan bahwa hasil belajar

dapat dilakukan melalui pendekatan-pendekatan yang inovatif terutama dalam
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pembelajaran tematik. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Eka Ning Tyas

pada tahun 2014 yang berjudul “Peningkatan Keterampilan Proses dan Hasil

Belajar Subtema Tugasku Sehari-hari di Rumah Menggunakan Model

Pembelajaran SAVI (Somatik, Auditori, Visual, Intelektual) pada Siswa Kelas II

SDN 1 Bolo”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa model pembelajaran

SAVI dapat meningkakan keterampilan proses pembelajaran subtema tugasku

sehari-hari siswa kelas II SD Negeri 1 Bolo mengalami kenaikan keterampilan

proses pembelajaran sebesar 22,96% pada siklus 1 dan pada siklus 2 sebesar

21,22%. Kedua, Indriyanti, Effy Mulyasari dan Yahya Sudarya pada tahun 2017

yang berjudul “Penerapan Pendekatan Saintifik untuk Meningkatkan

Keterampilan Bertanya Siswa Kelas V Sekolah Dasar”. Penelitian tersebut

menyimpulkan bahwa penerapan pendekatan saintifik dapat meningkatkan

keterampilan bertanya siswa dan juga berpengaruh positif terhadap hasil belajar

siswa. Ketiga, Tanti Agviola Dewi dan Naniek Sulistya Wardani pada tahun 2019

yang berjudul “Peningkatan Hasil Belajar tematik melalui Pendekatan Problem

Based Learning Siswa Kelas 2 SD”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui

penerapan pendekatan Problem Based Learning dapat meningkatkan hasil

belajar tematik. Hal ini ditunjukkan oleh meningkatnya hasil belajar tema

Keselamatan di Rumah dan di Perjalanan dari berdasarkan ketuntasan pra

siklus, siklus 1, siklus 2 sebesar 35%, 60% dan 90%. Oleh sebab itu, dapat

dipahami bahwa penggunaan suatu pendekatan dalam pembelajaran tematik

dapat me ningkatakan hasil belajar siswa.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam memperbaiki hasil

belajar tematik terpadu siswa adalah pendekatan keterampilan proses.

Moedjiono (1992:14) menyatakan bahwa pendekatan keterampilan proses dapat

diartikan sebagai wawasan atau anutan pengembangan keterampilan-

keterampilan intelektual, sosial dan fisik yang bersumber dari kemampuan-

kemampuan mendasar yang ada pada prinsipnya telah ada dalam siswa.

Pendekatan keterampilan proses berdasarkan dari teori belajar behavioristik
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tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini

menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar.

Pendekatan keterampilan proses ini juga bisa memberi kesempatan pada

siswa melakukan berbagai macam aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Carin

(Nasution 2000:1.7) menjelaskan bahwa pendekatan keterampilan proses

bertujuan untuk mendidik siswa untuk belajar sepanjang hayat yang dapat

digunakan dalam berbagai macam ilmu untuk dapat digunakan dalam

kehidupan sehari-hari. Dengan pendekatan ini, materi yang sedang dipelajari

akan lebih melekat dalam ingatan anak dan ingatan itu akan bertahan lama,

karena siswa terlibat secara langsung dan bukan hanya mendengarkan saja,

untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Agar pembelajaran dengan menggunakan pendekatan proses menjadi

bermakna pada pembelajaran tematik terpadu, siswa harus dilibatkan secara

aktif dalam proses pembelajaran agar dapat meningkatkan hasil belajar siswa

tersebut, karena pada pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan

pendekatan keterampilan proses pada pembelajaran tematik terpadu yaitu

dengan menggunakan delapan langkah, hal ini sesuai yang dijelaskan oleh

Moedjiono (1992:16) adalah (1) kegiatan mengamati, (2) kegiatan

mengklasifikasikan, (3) mengkomunikasikan, (4) mengukur, (5) memprediksi, (6)

menyimpulkan, (7) merancang penelitian, dan (8) bereksperimen”.

Penggunaan pendekatan keterampilan proses pada pembelajaran tematik

terpadu dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep yang mereka

pelajari serta dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Aktivitas

menurut Sardiman (2011:96) merupakan prinsip atau asas yang sangat penting

didalam interaksi belajar mengajar. Senada dengan pendapat Sardirman,

Montessori menegaskan bahwa “Anak-anak memiliki tenaga-tenaga untuk

berkembang dan membentuk sendiri. Pendidikan akan berperan sebagai

pembimbing dan mengamati bagaimana perkembangan anak didiknya”.

Pernyataan Montessori ini memberikan petunjuk bahwa yang lebih banyak
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melakukan aktivitas di dalam pembentukan diri adalah siswa itu sendiri,

sedangkan pendidik memberikan bimbingan dan merencanakan segala kegiatan

yang akan diperbuat oleh siswa. Menurut Paul B. Diedrich (dalam Sardiman,

2006:101) dalam pendekatan keterampilan proses dapat diterapkan kegiatan-

kegiatan, antara lain: visual activities, oral activities, writing activities, drawing

activities, motor activities, mental activities, dan emotional activities.

Pendekatan keterampilan proses menuntut kemampuan guru dalam

melaksanakan kegiatan belajar yang mampu mengakomodasi kemampuan siswa

sehingga menciptakan siswa yang aktif. Dengan kata lain, dalam belajar sangat

diperlukan adanya aktivitas, sehingga memungkinkan hasil belajar siswa lebih

baik. Tanpa aktivitas, proses belajar tidak mungkin berlangsung dengan baik

dengan hasil belajar yang memuaskan. Hasil belajar merupakan acuan yang

digunakan untuk menentukan tingkat keberhasilan siswa dalam memahami

konsep belajar. Purwanto (1996:18) mengemukakan bahwa “Hasil belajar siswa

dapat ditinjau dari beberapa aspek kognitif yaitu kemampuan pengetahuan

siswa (ingatan), pemahaman, penerapan (aplikasi), analisis, dan evaluasi”. Hasil

belajar dapat dilihat dari kemampuan siswa dalam pelajaran yang telah

diberikan guru.

METODOLOGI

Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah Penelitian Tindakan Kelas yang

terdiri atas empat tahapan, yaitu: perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi.

Penelitian dilaksanakan di kelas IV SDN 04 Koto Tuo Sulit Air Kecamatan X Koto

Diatas Kabupaten Solok dengan subjek penelitian berjumlah 22 orang siswa.

Data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi dan

hasil tes yang dibantu dengan instrumen penelitian berupa lembaran observasi

dan tes hasil belajar. Selanjutnya, data yang diperoleh pada penelitian ini

dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif dan kuantitatif.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Hasil Penelitian
a. Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan pada siklus I dan II terdiri atas kegiatan-kegiatan

sebagai berikut: (1) menganalisis kurikulum, (2) pemetaan kompetisi dasar, (3)

menetapkan jaringan tema, (4) menyusun silabus, (5) penyusunan rencana

pembelajaran, dan (6) membuat lembar observasi dan tes.

b. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan pembelajaran pada kegiatan awal diawali guru menyiapkan

kondisi kelas untuk mengikuti proses pembelajaran yaitu mengucapkan salam,

merapikan tempat duduk siswa, berdoa, dan mengecek kehadiran siswa.

Aktivitas siswa yang diamati yaitu visual activities. Kegiatan yang dilaksanakan

pada aktivitas visual ini adalah memperhatikan gambar yang diperagakan guru.

Pembelajaran tematik terpadu dengan menggunakan tema kerajinan tangan

dengan menggunakan pendekatan keterampilan proses.

Pada aktivitas oral dan listening kegiatan yang dapat dilakukan adalah

menyampaikan pendapat, memberikan tanggapan/ berdiskusi. Pada langkah

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan keterampilan proses, aktivitas

ini teramati pada keterampilan mengklasifikasikan, memprediksi dan

keterampilan mengukur. Siswa dapat menyampaikan pendapatnya pada proses

pembuatan kincir angin yang terbuat dari kertas karton. Siswa

mempresentasikan hasil kerja kelompok ini merupakan aktivitas yang diamati

pada keterampilan mengklasifikasikan. Kegiatannya adalah dalam diskusi

kelompok dapat dilihat dari saran anggota kelompok dan keaktifan masing-

masing individu dapat teramati.

Aktivitas selanjutnya yaitu writing activities yang dilaksanakan adalah

menuliskan ringkasan berdasarkan langkah-langkah pembuatan kincir angin

dari kertas karton sehingga aktivitas ini dapat terlihat pada keterampilan

menyimpulkan. Aktivitas menulis yang diamati ketepatan siswa dalam

menuliskan hasil kerja kelompok. Masing-masing anggota kelompok memiliki
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pendapat masing-masing terlebih dahulu sesuai dengan pemahaman masing-

masing, setelah itu seluruh siswa melakukan diskusi secara kelompok, dan

menuliskan ringkasan pada proses pembuatan kincir angin.

Aktivitas yang diamati yaitu listening activities. Pada kegiatan yang

dilakukannya adalah mendengarkan pendapat yang disampaikan teman. Pada

pendekatan keterampilan proses terdapat pada keterampilan

mengkomunikasikan, siswa mampu memberikan tanggapan, mempresentasikan

hasil kerja kelompok dengan melibatkan aktivitas mendengarkan terlebih

dahulu, baru bisa menanggapi kelompok lain ketika mempresentasikan hasil

kerja kelompoknya. Guru memberikan penegasan terhadap hasil rangkuman

siswa.

Pada tahap kegiatan akhir yang dilakukan oleh guru adalah memberika

soal tes kepada semua siswa yang dikerjakan secara idividual dari tiga bidang

studi yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan 5 soal isian, Seni

Budaya dan Prakarya (SBdP) dengan 5 soal isian, dan pada mata pelajaran

Bahasa Indonesia terdiri dari soal menulis karangan berdasarkan gambar.

Aktivitas yang muncul adalah writing activities yaitu menulis jawaban yang benar

pada tiap-tiap bidang studi dengan jawaban yang tepat dan benar.

Selanjutnya, dari ketiga bidang studi tersebut dapat diperoleh rata-rata

nilai setiap bidang studi, diantaranya untuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila

dan Kewarganegaraan dengan rata-rata nilai 73,4 dengan kategori baik, Seni

Budaya dan Prakarya (SBdP) dengan rata-rata nilai 75,6 dengan kategori baik,

sementara untuk pelajaran Bahasa Indonesia dengan rata-rata nilai 80,9 dengan

rata-rata keseluruhan yaitu 76,7 dengan kategori baik.

Hasil belajar pada siklus II menunjukkan bahwa dari ketiga bidang studi

dapat diperoleh rata-rata nilai studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

82,4 dengan kategori baik, Seni Budaya dan Prakarya (SBdP) 90,2 dengan

kategori baik sekali, dan Bahasa Indonesia 76,3 dengan rata-rata keseluruhan

yaitu 82,9 dengan kategori baik. Pada tahap kegiatan akhir, guru mengarahkan
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siswa dalam menyimpulkan pembelajaran yang dilakukan sejak awal

pembelajaran berlangsung. Selain itu guru menanyakan kepada semua siswa,

bagaimana pendapatnya tentang pembelajaran yang digunakan.

c. Tahap Pengamatan

1) Visual Activities

Visual activities yang dilakukan oleh siswa pada saat proses pembelajaran

berlangsung adalah memperhatikan media/gambar yang digunakan guru.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada visual activities, dapat dilihat

pada bahwa pada siklus I rata-rata visual activities yang dilakukan oleh siswa

yaitu 62,4% siswa melakukan visual activities, sedangkan 37,6% lainnya tidak ikut

serta pada kegiatan visual activities. Pada siklus II terjadinya peningkatan menjadi

75,2% siswa melakukan visual activities, sedangkan 24,8% lainnya tidak ikut serta

pada kegiatan visual activities. Hal ini dikarenakan ketika memperhatikan benda,

siswa tidak serius pada proses pembelajaran berlangsung.

2) Oral Activities

Pengamatan yang dilakukan pada oral activities disaat siswa melakukan

kegiatan proses pembuatan kincir angin serta disaat siswa menyampaikan

laporan diskusinya ke depan kelas. Berdasarkan pengamatan pada siklus I, yang

dilakukan pada oral activities yaitu menyampaikan pendapat dan memberikan

tanggapan, terlihat bahwa rata-rata oral activities yang dilakukan oleh siswa

menyampaikan pendapatnya yaitu 48,3%, sedangkankan yang tidak

menyampaikan pendapatnya 52,7% pada kegiatan oral activities. Siklus II pada

kegiatan oral activities yang dilakukan oleh siswa meningkat saat menyampaikan

pendapat yaitu dengan rata-rata 73,9%, sedangkan yang tidak menyampaikan

pendapat semakin menurun yaitu 26,1 pada kegiatan oral activities ini.

3) Listening Activities

Pada kegiatan listening activities ini kegiatan yang diamati adalah

mendengarkan, yaitu mendengarkan arahan dari guru dan pendapat temannya

pada saat pembelajaran berlangsung. Berdasarkan pengamatan pada listening
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activities pada siklus I yaitu mendengarkan pendapat sehingga dapat dilihat rata-

rata listening activities yang dilakukan oleh siswa yaitu 59,6% sedangkan yang

tidak mendengarkan pendapat dengan rata-rata 40,4%. Sementara pada siklus II

terlihat meningkat kegiatan siswa untuk mendengarkan pendapat guru dengan

rata-rata 77,2% dengan yang tidak mendengarkan pendapat guru pada kegiatan

ini yaitu rata-rata 22,8%

4) Writing Activities

Pada Writing Activities ini, kegiatan yang diamati siswa mencatat hasil

dari soal yang diberikan guru dalam LKS dan buku latihan. Berdasarkan

pengamatan siklus I, dapat dilihat rata-rata writing activities yang dilakukan oleh

siswa menulis hasil pekerjaannya yaitu 80,2% sedangkan 19,8% yang tidak

menuliskan hasil pekerjaannya. Pada kegiatan menuliskan jawaban dari

pertanyaan soal yaitu 79,2% dan 20,8% yang tidak menulikan jawaban dari

pertanyaan soal pada kegiatan tersebut. Sedangkan pada siklus II, dapat dilihat

bahwa rata-rata writing activities yang dilakukan oleh siswa dengan rata-rata

83,2%, dengan 16,8% yang tidak menuliskan hasil pekerjaannya.

d. Tahap Refleksi

Tahapan Refleksi dilalui dengan mengadakan diskusi antara peneliti

dengan observer yang berlangsung mulai saat proses pembelajaran berlangsung.

Hasil refleksi siklus I menunjukkan bahwa: (1) guru kurang jelas dalam

menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh siswa, (2)

guru kurang membimbing siswa dalam menjelaskan petunjuk pada proses

pembuatan kincir angin sehingga siswa bingung dalam mengerjakan proses

pembuatan kincir angin, (3) guru kurang mengawasi siswa pada saat

menyimpulkan hasil pekerjaan dengan menggunakan prinsip kincir, (4) dalam

menyimpulkan pelajaran, sebaiknya guru membimbing siswa dikelasnya, bukan

saja siswa yang aktif saja diperhatikan, dan (5) Sewaktu siswa mengerjakan

latihan yang diberikan guru, sebaiknya guru memperhatikan dan berjalan ke
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meja siswa untuk melakukan bimbingan tentang hal-hal yang belum

dipahaminya dalam latihan yang diberikan tersebut.

Selanjutnya, refleksi pada siklus II menunjukkan bahwa pada umumnya

aktivitas yang dilakukan siswa selama proses pembelajaran berlangsung sudah

sangat baik. Siswa sangat antusias sekali dalam melaksanakan percobaan dalam

kelompoknya masing-masing. Siswa yang pada siklus I pertemuan pertama dan

kedua siswa masih kurang aktif dan malu-malu, tidak percaya diri dalam

melaksanakan proses pembelajaran. Kenyataan pada siklus II ini siswa sudah

berani sehingga tidak ditemukan lagi aktivitas siswa yang kurang. Hasil belajar

iswa juga sudah meningkat dari siklus I dan siklus II.

2. Pembahasan

Pembahasan difokuskan pada penggunaan pendekatan keterampilan

proses pada pembelajaran tematik terpadu untuk meningkatkan hasil belajar

siswa di kelas IV SDN 04 Koto Tuo Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas

Kabupaten Solok. Hasil belajar siswa yang diperoleh guru dengan memberikan

penguatan-penguatan terhadap materi pembelajaran kepada siswa. Guru

selanjutnya memberikan latihan yang bersifat individu berupa soal dalam

bentuk essay, yang terdiri dari mata pelajaran PPKn, SBdP dan Bahasa

Indonesia. Selanjutnya, hasil belajar mata pelajaran PPKn diperoleh nilai rata-

rata nilai 73,4 dengan kategori baik, Seni Budaya dan Prakarya (SBdP) dengan

rata-rata nilai 75,6 dengan kategori baik, sementara untuk pelajaran Bahasa

Indonesia dengan rata-rata nilai 80,9 dengan rata-rata keseluruhan yaitu 76,7

dengan kategori baik. Berdasarkan nilai yang didapat, pembelajaran siklus I

tingkat keberhasilannya masih dalam kualifikasi baik.

Berdasarkan hasil belajar siswa yang diperoleh guru dengan memberikan

latihan yang bersifat individu pada akhir proses pembelajaran berupa soal dalam

bentuk essay, yang terdiri dari mata pelajaran PPKn, SBdP dan Bahasa

Indonesia. rata-rata nilai studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 82,4

dengan kategori baik, Seni Budaya dan Prakarya (SBdP) 90,2 dengan kategori
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baik sekali, dan Bahasa Indonesia 76,3 dengan rata-rata keseluruhan yaitu 82,9

dengan kategori baik. Hasil belajar yang diperoleh berdasarkan nilai dari mata

pelajaran PPKn, SBdP, dan Bahasa Indonesia diatas, dapat disimpulkan bahwa

hasil belajar siswa dengan menggunakan pendekatan keterampilan proses pada

pembelajaran tematik terpadu pada siklus II mengalami peningkatan dari siklus

I dengan kualifikasi nilai baik.

Hasil belajar siswa mencakup penilaian proses dan penilaian yang

dilakukan pada akhir proses pembelajaran dengan mengamati siswa melalui

penilaian pada pembelajaran tematik terpadu dengan menggunakan pendekatan

keterampilan proses. Selama ini hasil belajarlah yang menjadi prioritas dan

sasaran utama dalam pembelajaran, hanya kognitif saja yang diutamakan tanpa

mengimbangi dengan penilaian proses sehingga hasil belajar siswa kurang

maksimal. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Mahmuddin (2009:2) yang

menyatakan bahwa pendekatan keterampilan proses adalah perlakuan yang

diterapkan dalam pembelajaran yang menekankan pada pembentukan

keterampilan memperoleh pengetahuan kemudian mengkomunikasikan

perolehannya.

Pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan guru dengan mengajukan

pertanyaan berhubungan dengan materi pembelajaran yang telah dipelajari

dengan tujuan menggiring siswa untuk mudah membuat karangan dan puisi.

Selanjutnya siswa mengerjakan latihan/evaluasiyang diberikan oleh guru dalam

bentuk essay dan objektif yang meliputi mata pelajaran Bahasa Indonesia, SBdP,

dan PPKn. Latihan ini dikerjakan pada lembar kerja yang diberikan oleh guru.

Hal tersesbut sesuai dengan pendapat Moedjiono dan Dimyati (1992:1.6) yang

mengatakan bahwa kelebihan pendekatan keterampilan proses, sebagai berikut:

(1) merangsang ingin tahu dan mengembangkan sikap ilmiah siswa, (2) siswa

akan aktif dalam pembelajaran dan mengalami sendiri proses mendapatkan

konsep, (3) pemahaman siswa lebih mantap, (4) siswa terlibat langsung dengan

objek nyata sehingga dapat mempermudah pemahaman siswa terhadap materi
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pelajaran, (5) siswa menenmukan sendiri konsep-konsep yang dipelajari, (6)

melatih siswa untuk berpikir lebih kritis, (7) melatih siswa untuk bertanya dan

terlibat lebih aktif dalam pembelajaran, (8) mendorong siswa untuk menemukan

konsep-konsep baru, dan (9) memberi kesempatan pada siswa untuk belajar

menggunakan metode ilmiah. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang

dilakukan oleh Novika, dkk., tahun 2014 yang menyimpulkan bahwa

penggunaan pendekatan keterampilan proses dapat meningkatkan kemampuan

guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran tematik serta

meningkatkan hasil belajar siswa.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan tentang pendekatan keterampilan proses

yang digunakan pada pembelajaran tematik terpadu dapat disimpulkan bahwa

pendekatan keterampilan proses dapat meningkatkan hasil belajar tematik

terpadu Siswa Kelas IV SDN 04 Koto Tuo Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas

Kabupaten Solok. Selanjutnya, disarankan guru untuk dapat menjelaskan tujuan

kegiatan yang akan dilakukan siswa untuk memperlancar kegiatan. Selain itu,

guru hendaknya membangkitkan skemata siswa dengan menggunakan media

gambar, melakukan tanya jawab tentang gambar, membuat prediksi tentang

gambar, memberikan gambaran awal tentang cerita, dan membimbing serta

memandu siswa dalam kegiatan membangkitkan skemata siswa.
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