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ABSTRACT 

This research was conducted at SMK Negeri 1 Bangli in class XII TKJ2 where 

the ability of students for Indonesian subjects is still very low. The purpose of writing this 

classroom action research is to improve the learning achievement of Indonesian students in 

class XII TKJ2 SMK Negeri 1 Bangli in the first semester of the 2019/2020 school year 

through the application of the Open Ended Learning learning model with audio-visual 

media. The data collection methods are observation and learning achievement tests.  

The data analysis method is descriptive. With the results obtained from this 

research is the applied learning model can improve student achievement. This is evident 

from the results obtained initially only reached an average of 63.33 and learning 

completeness was 21.21%, in the first cycle it increased to 73.48 with 63.63% learning 

completeness and in the second cycle increased to 82.72 with completeness learning 

reached 93.93%. The conclusion obtained from this study is that the use of the Open Ended 

Learning learning model with audio-visual media can improve the learning achievement of 

Indonesian students in class XII TKJ2 SMK Negeri 1 Bangli in the first semester of the 

2019/2020 school year. 

 

Keywords: Learning Achievement, Open Ended Learning Model, Audio Visual 

Media 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini dilaksanakan di SMK Negeri 1 Bangli di kelas XII TKJ2 yang kemampuan 

siswanya untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia masih sangat rendah. Tujuan penulisan 

penelitian tindakan kelas ini adalah untuk meningkatkan prestasi belajar Bahasa Indonesia 

siswa kelas XII TKJ2 SMK Negeri 1 Bangli pada semester I tahun pelajaran 2019/2020 

melalui penerapan model pembelajaran Open Ended Learning dengan media audio visual. 

Metode pengumpulan datanya adalah observasi dan tes prestasi belajar. Metode analisis 

datanya adalah deskriptif. Dengan hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah model 

pembelajaran yang diterapkan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Ini terbukti dari 

hasil yang diperoleh pada awalnya hanya mencapai rata-rata 63,33 dan ketuntasan belajar 

21,21%, pada siklus I meningkat menjadi 73,48 dengan ketuntasan belajar 63,63% dan 

pada Siklus II meningkat menjadi 82,72 dengan ketuntasan belajar mencapai 93,93%. 

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah penggunaan model pembelajaran 

Open Ended Learning dengan media audio visual dapat meningkatkan prestasi belajar 

Bahasa Indonesia siswa kelas XII TKJ2 SMK Negeri 1 Bangli pada semester I tahun 

pelajaran 2019/2020. 

 

Kata kunci:  Prestasi Belajar, Model Pembelajaran Open Ended Learning, Media 

Audio Visual 
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PENDAHULUAN 

Rendahnya kualitas proses dan 

hasil pendidikan merupakan masalah 

yang sangat mendasar karena berdampak 

langsung terhadap rendahnva kualitas 

sumber daya manusia, yang pada 

akhirnya menghambat proses 

pembangunan nasional. Di sisi lain 

bangsa Indonesia harus mampu 

melaksanakan pembangunan nasional 

secara maksmial untuk mengejar 

ketinggalannya. Khusus dalam bidang 

pendidikan, masalah rendahnya proses 

dan hasil pendidikan formal harus 

diupayakan untuk dicarikan solusi lewat 

peningkatan kualitas proses 

pembelajaran, melalui peningkatan 

kompetensi guru, peningkatan sarana 

teknis pembelajaran seperti penerapan 

tehnik pembelajaran yang relevan. 

Dalam pelaksanaan 

pembelajaran disekolah, usaha untuk 

meningkatkan prestasi belajar siswa 

banyak mengalami kendala dan 

hambatan. Lebih-lebih pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia yang 

menuntut begitu banyak pencapaian 

konsep sehingga mengakibatkan 

motivasi belajar kurang baik. Motivasi 

belajar dapat dipengaruhi oleh faktor 

internal yaitu kemampuan yang berasal 

dari siswa, yang meliputi kecerdasan, 

bakat, minat, motivasi dan emosi. Dan 

juga dipengaruhi oleh faktor eksternal 

berasal dari luar, meliputi lingkungan 

keluarga, sekolah, dan masyarakat. 

Bahasa tidak akan terlepas dari 

kebudayaan sebuah bangsa karena 

bahasa dijadikan alat berkomunikasi. 

Bahasa memang diajarkan disetiap 

lembaga pendidikan, tetapi metode 

pengajaran yang baik dan benar tidak 

banyak dilakukan oleh seorang pengajar. 

Mengajarkan bahasa tidak dapat hanya  

menggunakan satu metode saja karena 

karena bahasa bersifat dinamis. Bahasa 

sendiri bukan sebagai ilmu tetapi sebagai 

keterampilan sehingga penggunaan 

metode yang tepat perlu dilakukan. 

Pembelajaran Bahasa 

Indonesia di lembaga pendidikan formal 

sangat mengandalkan penggunaan 

metode-metode yang aplikatif dan 

menarik. Pembelajaran yang menarik 

akan memikat siswa untuk terus dan 

betah mempelajari bahasa sebagai alat 

berkomunikasi. Apabila siswa sudah 

tertarik dengan pembelajaran maka akan 

dengan mudah meningkatkan prestasi 

siswa dalam bidang Bahasa Indonesia 

siswa, pembelajaran Bahasa Indonesia 

sangat membosankan karena mereka 

sudah merasa bisa dan penyampaian 

materi yang kurang menarik sehingga 

secara tidak langsung siswa menjadi 

lemah dalam penangkapan materi 
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tersebut. Peneliti sebagai guru Bahasa 

Indonesia sangat merasakan problem 

pembelajaran yang terjadi selama ini. 

Berdasarkan analisis 

konseptual dan mengkaji kondisi 

pembelajaran Bahasa Indonesia di SMK 

dewasa ini, ternyata masih banyak guru 

yang belum memiliki kemampuan dan 

keterampilan yang memadai dalam 

memilih dan menggunakan berbagai 

teknik pembelajaran yang mampu 

mengembangkan iklim pembelajaran 

yang kondusif bagi siswa untuk belajar. 

Bahkan banyak di antara guru yang tidak 

memiliki kurikulum tertulis yang 

merupakan pedoman dasar dalam 

pemilihan teknik pembelajaran 

(Semiawan, 1996). Di samping itu tidak 

sedikit siswa kesulitan dalam mengikuti 

pelajaran dikarenakan teknik 

pembelajaran yang dipilih dan digunakan 

oleh guru dirasakan kurang tepat 

(Sumantri, 1999), sehingga proses 

belajar-mengajar akan berlangsung 

secara kaku, dan kurang mendukung 

pengembangan pengetahuan, sikap, 

moral dan keterampilan siswa (Hasan, 

1997).  

Menyadari permasalahan yang 

sedang dihadapi, untuk mendukung 

semua yang telah dijelaskan di atas. Guru 

selaku peneliti yang bertugas di SMK 

Negeri 1 Bangli mencoba melakukan 

koreksi dan refleksi atas prestasi belajar 

awal siswa kelas XII TKJ2 semester I 

tahun pelajaran 2019/2020 yang 

ditemukan pada saat observasi. Rata-rata 

nilai mata pelajaran Bahasa Indonesia 

siswa yang diperoleh hanya mencapai 

63,33 dengan prosentase ketuntasan 

belajar sebesar 21,21%. Nilai tersebut 

ternyata masih jauh dari Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) yang 

ditetapkan sekolah yaitu 75,00.  

Pengamatan dan perenungan 

kembali jalannya proses pembelajaran 

yang telah dilakukan membuahkan 

kesimpulan beberapa faktor yang 

penyebabnya adalah(a) kurang seriusnya 

guru dalam melakukan persiapan untuk 

memulai proses pembelajaran; (b) 

kurangnya daya dukung berupa 

media/sumber belajar yang dimanfaatkan 

guru saat pelaksanaan pembelajaran, dan 

(c) kurangnya daya kreativitas siswa 

akibat waktu belajar banyak dikuasai 

guru sehingga ketika usai proses 

pembelajaran pengetahuan dan 

pemahaman yang harusnya dikuasai 

siswa belum tecapai.  

Mempertimbangkan kondisi 

tersebut, guru melakukan konsultasi 

dengan beberapa teman sejawat dan 

ditemukan solusi yang menurut 

pertimbangan guru akan mampu 

menuntaskan permasalahan yang sedang 

dihadapi. Solusi tersebut adalah 

mengupayakan model pembelajaran 
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berbasis masalah untuk melatih siswa 

agar dapat berpikir kreatif dan kritis 

menghadapi masalah. Dukungan yang 

disiapkan guru untuk mewujudkan hal itu 

dengan mengupayakan dan 

memanfaatkan media pembelajaran yang 

mampu menarik minat dan konsentrasi 

mereka untuk belajar. Hal itu dilakukan 

mempertimbangkan apa yang 

disampaikan Darmawan (2009: 66) yang 

mengkaji tentang media, model 

pembelajaran, dan perilaku belajar 

peserta didik, dengan pernyataan bahwa 

peranan teknologi informasi dan 

komunikasi dalam mengemas informasi 

pembelajaran akan memperkuat stimulus 

dalam proses pembelajaran. Dengan 

stimulus ini pembelajar akan mampu 

mengoptimalkan perilaku belajarnya. 

Itu berarti, kuatnya stimulus 

yang diberikan guru berpengaruh sangat 

besar untuk memunculkan minat, 

motivasi, konsentrasi dan semangat 

belajar siswa. Dewasa ini, stimulus 

terkuat yang mampu mempengaruhi 

semua orang adalah multimedia 

komputer/laptop. Manfaat penggunaan 

multimedia dalam proses pembelajaran 

juga diungkapkan Schramm (1984) 

mengemukakan bahwa komputer 

memiliki kemampuan yang luar biasa 

dibandingkan media lainnya, dan aplikasi 

software pembelajaran merupakan salah 

satu sumber belajar yang dirancang 

(learning resources by design) dimana di 

dalamnya telah disiapkan untuk tujuan 

pembelajaran tertentu. Arsyad (2006) 

menyebutnya sebagai media mutahir 

berbasis komputer yang diyakini mampu 

menciptakan pembelajaran yang lebih 

”hidup” dan dan melibatkan interaktifitas 

siswa (Buchori, 2012). 

Dasar kajian inilah yang 

kemudian dijadikan landasan guru untuk 

melakukan pembuktian sendiri dalam 

proses pembelajaran yang dilakukan, 

sejauh mana model pembelajaran yang 

dilaksanakan secara kreatif dengan 

media pembelajaran yang bertumpu pada 

kemajuan teknologi informasi dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa 

Adapun langkah yang diambil 

untuk memperbaiki prestasi belajar siswa 

yaitu dengan tindakan perbaikan yang 

selanjutnya disusun dalam bentuk 

penelitian tindakan kelas. Dengan cara 

ini diharapkan peserta didik akan tertarik 

untuk berinteraksi dalam pembelajaran 

sehingga akan meningkatkan 

kemampuan dan keterampilannya. 

Prestasi belajar penguasaan 

pengetahuan atau keterampilan yg 

dikembangkan melalui mata pelajaran, 

lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes 

atau angka nilai yang diberikan oleh guru 

(KBBI Online). Djamarah (1994:23) 

mendefinisikan prestasi belajar sebagai 

hasil yang diperoleh berupa kesan-kesan 
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yang mengakibatkan perubahan dalam 

diri individu sebagai hasil dari aktivitas 

dalam belajar. Kalau perubahan tingkah 

laku adalah tujuan yang mau dicapai dari 

aktivitas belajar, maka perubahan 

tingkah laku itulah salah satu indikator 

yang dijadikan pedoman untuk 

mengetahui kemajuan individu dalam 

segala hal yang diperolehnya di sekolah. 

Dengan kata lain prestasi belajar 

merupakan kemampuan-kemampuan 

yang dimiliki   oleh siswa sebagai akibat 

perbuatan belajar atau setelah menerima 

pengalaman belajar, yang dapat 

dikatagorikan menjadi tiga ranah, yakni 

ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. 

Faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi prestasi belajar menurut 

Purwanto (2000: 102) antara lain: (1) 

faktor yang ada pada diri organisme itu 

sendiri yang dapat disebut faktor 

individual, seperti 

kematangan/pertumbuhan, kecerdasan, 

latihan, motivasi, dan faktor pribadi, (2) 

faktor yang ada diluar individu yang 

disebut faktor sosial., seperti faktor 

keluarga/keadaan rumah tangga, guru 

dan cara mengajamya, alat-alat yang 

dipergunakan dalam belajar-mengajar, 

lingkungan dan kesempatan yang 

tersedia dan motivasi sosial. Dalam 

penelitian ini faktor ke 2 yaitu faktor 

yang dari luar seperti guru dan cara 

mengajarnya yang akan menentukan 

prestasi belajar siswa. Guru dalam hal ini 

adalah kemampuan atau kompetensi 

guru, pendidikan dan lain-lain.  

Cara mengajarnya itu 

merupakan faktor kebiasaan guru itu atau 

pembawaan guru itu dalam memberikan 

pelajaran. Juga dikatakan oleh Slamet 

(2003: 54-70) bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi belajar banyak jenisnya, 

tetapi dapat digolongkan menjadi dua 

golongan saja, yaitu faktor intern dan 

faktor ekstem. Faktor intern diklasifikasi 

menjadi tiga faktor yaitu: faktor 

jasmaniah, faktor psikologis dan faktor 

kelelahan. Faktor jasmaniah antara lain: 

kesehatan, cacat tubuh. Faktor psikologis 

antara lain: intelegensi, perhatian, minat, 

bakat, motif, kematangan, kesiapan. 

Faktor kelelahan antara lain: kelelahan 

jasmani dan rohani. Sedangkan faktor 

ekstern digolongkan menjadi tiga faktor 

yaitu: faktor keluarga, faktor sekolah, 

faktor masyarakat. Faktor keluarga 

antara lain: cara orang tua mendidik, 

relasi antara keluarga, suasana rumah 

tangga dan keadaan ekonomi keluarga. 

Faktor sekolah antara lain: metode 

mengajar, kurikulum, relasi guru dengan 

siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin 

sekolah, pelajaran dan waktu sekolah, 

standar pelajaran, keadaan gedung, 

metode belajar dan tugas rumah. Faktor 

masyarakat antara lain: kegiatan siswa 

dalam masyarakat, mass media, teman 
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bergaul, bentuk kehidupan masyarakat. 

Peningkatan prestasi belajar yang penulis 

teliti dalam hal ini dipengaruhi oleh 

faktor ekstern yaitu metode mengajar 

guru. 

Sardiman (1988: 25) 

menyatakan prestasi belajar sangat vital 

dalam dunia pendidikan, mengingat 

prestasi belajar itu dapat berperan 

sebagai hasil penilaian dan sebagai alat 

motivasi. Dalam pembahasan 

sebelumnya telah dibicarakan bahwa 

prestasi belajar adalah hasil penilaian 

pendidikan tentang kemajuan prestasi 

siswa setelah melakukan aktivitas 

belajar. Ini berarti prestasi belajar tidak 

akan bisa diketahui tanpa dilakukan 

penilaian atas hasil aktivitas belajar 

siswa. Fungsi prestasi belajar bukan saja 

untuk mengetahui sejauhmana kemajuan 

siswa setelah menyelesaikan suatu 

aktivitas, tetapi yang lebih penting adalah 

sebagai alat untuk memotivasi setiap 

siswa agar lebih giat belajar,  baik secara 

individu maupun kelompok. Dalam 

pembahasan ini akan dibicarakan 

mengenai prestasi belajar sebagai hasil 

penilaian dan pada pembahasan 

berikutnya akan dibicarakan pula prestasi 

belajar sebagai alat motivasi. Prestasi 

belajar sebagai hasil penilaian sudah 

dipahami. Namun demikian untuk 

mendapatkan pemahaman, perlu juga 

diketahui, bahwa penilaian adalah 

sebagai aktivitas dalam menentukan 

rendahnya prestasi belajar itu sendiri. 

Abdullah (dalam Mamik 

Suratmi, 1994: 22), mengatakan bahwa 

fungsi prestasi belajar adalah: (a) sebagai 

indikator dan kuantitas pengetahuan 

yang telah dimiliki oleh pelajar, (b) 

sebagai lambang pemenuhan 

keingintahuan, (c) informasi tentang 

prestasi belajar dapat menjadi 

perangsang untuk peningkatan ilmu 

pengetahuan dan (d) sebagai indikator 

daya serap dan kecerdasan murid. 

Mohammad Surya (1979), 

mengatakan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar dapat 

dilihat dari berbagai sudut pandang, 

antara lain dari sudut si pebelajar, proses 

belajar dan dapat pula dari sudut situasi 

belajar. Bila kita coba lihat lebih dalam 

dari pendapat di atas, maka prestasi 

belajar dipengaruhi banyak faktor. 

Faktor-faktor dari si pebelajar sendiri 

atau faktor dalam diri siswa dan faktor 

luar. Faktor dalam diri siswa seperti IQ, 

motivasi, etos belajar, bakat, keuletan,  

dan lain-lain sangat berpengaruh pada 

prestasi belajar siswa. 

Dari uraian di atas, dapat 

disimpulkan bahwa prestasi belajar 

adalah hasil yang dicapai siswa setelah 

melakukan kegiatan belajar yang 

berbentuk angka sebagai simbol dari 

ketuntasan belajar bidang studi sejarah. 
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Prestasi belajar ini sangat dipengaruhi 

oleh faktor luar yaitu guru dan metode. 

Hal inilah yang menjadi titik perhatian 

peneliti di lapangan. 

Model pembelajaran Open 

Ended Learning (OEL) atau problem 

(masalah) terbuka adalah suatu 

pendekatan pembelajaran yang 

memanfaatkan permasalahan yang 

diformulasikan sedemikian rupa, 

sehingga memberikan peluang 

munculnya berbagai macam jawaban 

dengan berbagai strategi atau cara 

masing-masing. Tujuan pembelajaran 

Open Ended Learning adalah untuk 

membantu mengembangkan kegiatan 

kreatif dan pola pikir matematis siswa 

melalui problem solving yang simultan. 

Pembelajaran dengan pendekatan open-

ended ini dapat melatih dan 

menumbuhkan orisinalitas ide, 

kreativitas, nalar, kognitif, kritis, 

keterbukaan dan sosialisasi. Ciri 

pembelajaran Open Ended Learning 

adalah tersedianya 

permasalahan/pertanyaan yang 

berbentuk keterbukaan sehingga tersedia 

kemungkinan dan keleluasaan bagi siswa 

untuk memakai cara penyelesaian 

masalah yang sesuai. 

Berikut definisi dan pengertian 

model pembelajaran Open Ended 

Learning dari beberapa sumber buku: 

1. Menurut Huda (2013), pembelajaran 

Open Ended Learning merupakan 

proses pembelajaran yang di 

dalamnya tujuan dan keinginan 

individu atau peserta didik dibangun 

dan dicapai secara terbuka. Tidak 

hanya tujuan, OEL juga bisa merujuk 

pada cara-cara untuk mencapai 

maksud pembelajaran itu sendiri.  

2. Menurut Suyatno (2009), 

pembelajaran Open Ended Learning 

artinya pembelajaran yang 

menyajikan permasalahan dengan 

pemecahan berbagai cara 

(flexibility) dan solusinya juga bisa 

beragam (multi jawab, fluency).  

3. Menurut Jihad (2008), pembelajaran 

Open Ended Learning adalah 

pendekatan yang menekankan pada 

soal aplikasi yang memungkinkan 

banyak solusi dan strategi.  

4. Menurut Nurina dan Retnawati 

(2015), pembelajaran Open Ended 

Learning adalah pendekatan dalam 

pembelajaran yang memungkinkan 

siswa dalam mengembangkan pola 

pikirnya secara terbuka sesuai 

dengan kemampuannya masing-

masing.  

5. Menurut Shimada (1997), 

pembalajaran Open Ended Learning 

adalah suatu pendekatan 

pembelajaran yang dimulai dari 

mengenalkan atau menghadapkan 
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siswa pada masalah terbuka. 

Pembelajaran dilanjutkan dengan 

menggunakan banyak jawaban yang 

benar dari masalah yang diberikan 

untuk memberikan pengalaman 

kepada siswa dalam menemukan 

sesuatu yang baru di dalam proses 

pembelajaran. 

6. Menurut Silberman (2004), langkah-

langkah pembelajaran menggunakan 

pendekatan Open Ended Learning 

adalah sebagai berikut: (a) Persiapan. 

Sebelum memulai proses belajar 

mengajar, guru harus membuat 

program suatu pelajaran rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP), 

membuat pertanyaan open ended 

problem. (b) Pelaksanaan. Tahap 

pelaksanaan terdiri dari kegiatan 

pendahuluan dan kegiatan inti, 

dengan penjelasannya sebagai 

berikut: 

1. Pendahuluan, yaitu peserta didik 

menyimak motivasi yang 

diberikan oleh guru bahwa yang 

akan dipelajari berkaitan atau 

bermanfaat bagi kehidupan sehari-

hari sehingga mereka semangat 

dalam belajar. Kemudian peserta 

didik menanggapi apersepsi yang 

dilakukan guru agar diketahui 

pengetahuan awal mereka 

terhadap konsep-konsep yang 

akan dipelajari.  

2. Peserta didik membentuk 

kelompok yang terdiri dari lima 

orang. 

3. Peserta didik mendapatkan 

pertanyaan open ended problems. 

4. Peserta didik berdiskusi bersama 

kelompok mereka masing-masing 

mengenai penyelesaian dari 

pertanyaan open ended problems 

yang telah diberikan oleh guru. 

5. Setiap kelompok peserta didik 

melalui perwakilannya, 

mengemukakan pendapat atau 

solusi yang ditawarkan 

kelompoknya secara bergantian. 

6. Peserta didik atau kelompok 

kemudian menganalisis jawaban-

jawaban yang telah dikemukakan, 

mana yang benar dan mana yang 

lebih efektif.  

7. Kegiatan akhir, yaitu peserta didik 

menyimpulkan apa yang telah 

dipelajari. Kemudian kesimpulan 

tersebut disempurnakan oleh guru. 

(c) Evaluasi. Setelah berakhirnya 

KBM, peserta didik mendapatkan 

tugas perorangan atau ulangan harian 

yang berisi pertanyaan open ended 

problems yang merupakan evaluasi 

yang diberikan oleh guru 

Media audio-visual adalah 

media yang mempunyai unsur suara dan 

unsur gambar. Jenis media ini 

mempunyai kemampuan yang lebih baik, 

karena meliputi kedua jenis media auditif 
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(mendengar) dan visual (melihat). Media 

Audiovisual merupakan sebuah alat 

bantu audiovisual yang berarti bahan atau 

alat yang dipergunakan dalam situasi 

belajar untuk membantu tulisan dan kata 

yang diucapkan dalam menularkan 

pengetahuan, sikap, dan ide.  

“Audio visual adalah media 

instruksional modern yang sesuai dengan 

perkembangan zaman (kemajuan ilmu 

pengetahuan dan tekhnologi), meliputi 

media yang dapat dilihat dan didengar” 

(Rohani, 1997: 97-98).  Media audio 

visual adalah merupakan media perantara 

atau penggunaan materi dan 

penyerapannya melalui pandangan dan 

pendengaran sehingga membangun 

kondisi yang dapat membuat siswa 

mampu memperoleh pengetahuan, 

keterampilan, atau sikap. 

Berbicara mengenai bentuk 

media, disini media memiliki bentuk 

yang bervariasi sebagaiman 

dikemukakan oleh tokoh pendidikan, 

baik dari segi penggunaan, sifat 

bendanya, pengalaman belajar siswa, dan 

daya jangkauannya, maupun dilihat dari 

segi bentuk dan jenisnya. 

1. Media audio visual gerak contoh, 

televisi, video tape, film dan media 

audio pada umumnaya seperti kaset 

program, piringan, dan sebagainya. 

2. Media audio visual diam contoh, 

filmastip bersuara, slide bersuara, 

komik dengan suara. 

3. Media audio semi gerak contoh, 

telewriter, mose, dan media board. 

4. Media visual gerak contoh, film bisu 

5. Media visual diam contoh microfon, 

gambar, dan grafis, peta globe, bagan, 

dan sebagainya 

6. Media seni gerak 

7. Media audio contoh, radio, telepon, 

tape, disk dan sebagainya 

8. Media cetak contoh, televisi 

(Soedjarwono, 1997: 175). 

Hal tersebut di atas adalah 

merupakan gambaran media sebagai 

sumber belajar, memberikan suatu 

alternatif dalam memilih dan 

mengguanakan media pengajar sesuai 

dengan karakteristik siswa. Media 

sebagai alat bantu mengajar diakui 

sebagai alat bantu auditif, visual dan 

audio visual . Ketiga jenis sumber belajar 

ini tidak sembarangan, tetapi harus 

disesuaikan dengan rumusan tujuan 

instruksional dan tentu saja dengan guru 

itu sendiri. 

Kemampuan menampilkan 

sesuatu yang baik tentu memerlukan 

bimbingan orang lain, dalam hal ini 

adalah bimbingan guru terhadap 

siswanya. Apabila guru telah melakukan 

inovasi-inovasi untuk mematangkan 

siswanya memperoleh kemampuan yang 

diharapkan dalam menampilkan sesuatu 

tentu dapat diharapkan para siswa akan 

memiliki kebiasaan-kebiasaan, 

keterampilan-keterampilan yang 
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dibutuhkan. Untuk dapat terwujudnya 

apa yang diharapkan tersebut, inovasi 

langkah-langkah yang diupayakan guru 

akan dapat memecahkan permasalahan 

yang ada seperti menyiapkan siswa 

dalam menerima pelajaran, memberikan 

tugas-tugas, menyiapkan pembentukan 

konsep diri, memberi mereka lebih untuk 

bertanya jawab dan terakhir evaluasi. 

Dasar berpikir inilah yang dijadikan 

acuan dalam memecahkan masalah yang 

sedang diteliti. 

Melihat langkah-langkah 

model pembelajaran Open Ended 

Learning dengan media audio visual 

yang ampuh dalam memecahkan 

masalah yang ada, yang lebih diyakini 

lagi dengan kebenaran teori yang 

disampaikan, maka hipotesis tindakan ini 

dapat dirumuskan seperti berikut: 

prestasi belajar Bahasa Indonesia Siswa 

Kelas XII TKJ2 SMK Negeri 1 Bangli 

pada semester I tahun pelajaran 

2019/2020 akan meningkat jika model 

Pembelajaran Open Ended Learning 

dengan media audio visual dilaksanakan 

dengan maksimal dan sesuai kebenaran 

teori. 

METODE PENELITIAN 

Lokasi penelitian ini adalah di 

SMK Negeri 1 Bangli. Lingkungan 

sekolah ini sangat nyaman karena 

hubungan dengan masyarakat sekitar 

sekolah sangat baik, aman karena 

disekitar sekolah dikelilingi tembok dan 

tidak bising. Penelitian yang dilakukan 

termasuk penelitian tindakan. Oleh 

karenanya, rancangan yang khusus untuk 

sebuah penelitian tindakan sangat 

diperlukan. Peningkatan diri untuk hal 

yang lebih baik ini dilakukan terus 

menerus sampai tujuan tercapai 

(Suharsimi Arikunto, Suhardjono, 

Supardi, 2006: 6-7). Untuk penelitian ini 

penulis memilih rancangan penelitian 

tindakan yang disampaikan Mc. Kernan 

seperti terlihat pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 01.  Penelitian Tindakan Model 

Mc. Kernan, 1991 (dalam 

Sukidin, Basrowi, Suranto, 

2002: 54) 

Prosedur: 

- Tindakan daur I: mulai dari definisi 

masalah, berlanjut ke assessment 

yang disiapkan, berlanjut ke rumusan 

hipotesis, berlanjut ke pengembangan 

untuk tindakan I, lalu implementasi 

tindakan, evaluasi tindakan berlanjut 

ke penerapan selanjutnya. 

- Tindakan daur II: mulai dari 

menentukan kembali masalah yang 

ada, berlanjut ke assessment yang 

disiapkan, terus ke pemikiran 
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terhadap munculnya hipotesis yang 

baru, perbaikan tindakan pada 

rencana ke 2, pelaksanaan tindakan, 

evaluasi terhadap semua pelaksanaan 

dan penerapan. 

Metode yang digunakan untuk 

menganalisis data hasil penelitian ini 

adalah metode deskriptif. Untuk data 

kuantitatif dianalisis dengan mencari 

mean, median, modus, membuat interval 

kelas dan melakukan penyajian dalam 

bentuk tabel dan grafik. 

Indikator keberhasilan 

penelitian yang diusulkan dalam 

penelitian ini pada siklus I dan siklus II 

mencapai nilai rata-rata minimal 75,00 

dengan ketuntasan belajar minimal 85%. 

HASIL DAN  PEMBAHASAN  

Hasil Penelitian  

1) Hasil yang diperoleh dari kegiatan 

awal 

Hasil yang menunjukan 

perolehan nilai rata rata kelas prestasi 

belajar Bahasa Indonesia  masih sangat 

rendah, yaitu dengan perolehan skor nilai 

secara klasikal yaitu 2090 dan rata rata  

hanya mencapai  63,33, dimana siswa 

yang mencapai  persentase ketuntasan 

belajar 21,21%, dan yang tidak mencapai 

ketuntasan adalah 78,78%, dengan 

tuntutan KKM untuk mata pelajaran 

Bahasa Indonesia di kelas XII TKJ2 

SMK Negeri 1 Bangli adalah  dengan 

nilai 75,00. 

2) Hasil pada siklus I 

Pada siklus I sudah diupayakan 

untuk perbaikan pembelajaran untuk 

meningkatkan prestasi belajar Bahasa 

Indonesia dengan menggunakan model 

pembelajaran Open Ended Learning 

dengan media audio visual. Peneliti telah 

giat melakukan  kegiatan yang susuai  

dengan kebenaran teori yang ada 

sehingga peneliti memperoleh hasil yang 

lebih baik dari proses awal, yaitu dengan 

rata rata nilai  73,48 dari jumlah nilai 

2425 seluruh siswa di kelas XII TKJ2 

SMK Negeri 1 Bangli , dan prosentase 

ketuntasan belajarnya adalah 63,63%, 

yang tidak tuntas adalah 38,46%. Hasil 

ini belum maksimal, karena belum 

mecapai indikator keberhasilan 

penelitian yang mencanangkan  dengan 

minimal prosentase ketuntasan belajar 

85,00%. 

3) Hasil Pada siklus II , 

Dengan tindakan yang sangat 

maksimal dan pelaksanaan yang betul-

betul mengikuti kebenaran teori sesuai 

dengan model pembelajaran Open Ended 

Learning dengan media audio visual 

dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di 

kelas XII TKJ2 SMK Negeri 1 Bangli , 

dimana hasil yang diperoleh  pada siklus 

II ini ternyata prestasi belajar Bahasa 

Indonesia meningkat secara signifikan 

dengan nilai rata-rata 82,72, dan 

ketuntasan belajarnya adalah 93,93%. 
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Semua hasil yang diperoleh 

dari awal, siklus I  dan siklus II 

digambarkan dalam bentuk tabel dan 

grafik seperti berikut: 

Tabel  01 : Tabel Data Prestasi Belajar 

Siswa Kelas XII TKJ2 SMK 

Negeri 1 Bangli   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 01: Grafik Histogram Prestasi 

Belajar Bahasa Indonesia 

Siswa Kelas XII TKJ2 

Semester I Tahun Pelajaran 

2019/2020 SMK Negeri 1 

Bangli  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembahasan 

Data awal yang diperoleh 

dengan rata-rata 63,33 dengan ketuntasan 

belajar yang hanya mencapai 21,21% 

menunjukkan bahwa kemampuan 

anak/siswa dalam mata pelajaran Bahasa 

Indonesia masih sangat rendah 

mengingat kriteria ketuntasan belajar 

siswa untuk mata pelajaran ini di SMK 

Negeri 1 Bangli adalah 75,00. Hal ini 

dikarenakan metode yang digunakan 

masih bersifat konvensional, dan guru 

hanya berceramah dalam menyampaikan 

materi sehingga siswa kesulitan dalam 

menerima pelajaran. Dengan nilai yang 

sangat rendah seperti itu maka peneliti 

mengupayakan untuk dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa 

menggunakan model Open Ended 

Learning dengan media audio visual. 

Akhirnya dengan penerapan model Open 

Ended Learning yang benar sesuai teori 

yang ada, peningkatan rata-rata prestasi 

belajar siswa pada siklus I dapat 

diupayakan dan mencapai rata-rata 

73,48. Namun rata-rata tersebut belum 

maksimal karena hanya 21 siswa 

memperoleh nilai di atas KKM 

sedangkan yang lainnya belum mencapai 

KKM. Sedangkan prosentase ketuntasan 

belajar mereka baru mencapai 63,63%. 

Hal tersebut terjadi akibat penggunaan 

model Open Ended Learning dengan 

media audio visual belum maksimal 

dapat dilakukan disebabkan penerapan 

model/ metode tersebut baru dicobakan 

sehingga guru masih belum mampu 

melaksanakannya sesua alur teori yang 

benar. 

Pada siklus ke II perbaikan 

prestasi belajar siswa diupayakan lebih 

maksimal dengan peneliti membuat 

perencanaan yang lebih baik, 

menggunakan alur dan teori dari model 

Open Ended Learning dengan media 
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audio visual dengan benar dan lebih 

maksimal. Peneliti giat memotivasi siswa 

agar giat belajar, memberi arahan-

arahan, menuntun mereka untuk mampu 

menguasai materi pelajaran pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia lebih 

optimal. Akhirnya dengan semua upaya 

tersebut peneliti mampu meningkatkan 

prestasi belajar siswa pada siklus II 

menjadi rata-rata 82,72 dengan 

ketuntasan belajar mencapai 93,93%. 

Upaya-upaya yang maksimal tersebut 

menuntun pada suatu keberhasilan 

bahwa prestasi belajar Bahasa Indonesia 

siswa kelas XII TKJ2 semester I SMK 

Negeri 1 Bangli tahun pelajaran 

2019/2020 dapat ditingkatkan melalui 

penerapan model pembelajaran Open 

Ended Learning dengan media audio 

visual.  

PENUTUP 

Simpulan 

Pemicu rendahnya prestasi 

belajar ada pada faktor model/metode 

yang digunakan guru dalam proses 

pembelajaran.Untuk itu penggunaan 

model/ metode yang sifatnya 

konstruktivis sangat diperlukan. Dalam 

hal ini peneliti menerapkan model 

pembelajaran Open Ended Learning 

dengan media audio visual sebagai solusi 

untuk memecahkan permasalahan yang 

ada. Dari hasil refleksi dan dengan 

melihat semua data yang telah 

dipaparkan, dapat disampaikan bahwa 

pencapaian tujuan penelitian di atas dapat 

dibuktikan dengan argumentasi sebagai 

berikut. 

a) Dari data awal ada 26 siswa mendapat 

nilai dibawah KKM dan pada siklus I 

menurun menjadi 12 siswa dan siklus 

II hanya 2 siswa yang mendapat nilai 

di bawah KKM. 

b) Nilai rata-rata awal 63,33 naik 

menjadi 73,48 pada siklus I dan pada 

siklus II naik menjadi 82,72. 

c) Dari data awal siswa yang tuntas 

hanya 7 orang sedangkan pada siklus 

I menjadi lebih banyak yaitu 21 siswa 

dan pada siklus II sebanyak 31 siswa. 

Paparan di atas membuktikan 

bahwa model pembelajaran Open Ended 

Learning dengan media audio visual 

dapat memberi jawaban sesuai tujuan 

penelitian ini, yaitu penggunaan model 

pembelajaran Open Ended Learning 

dengan media audio visual mampu 

meningkatkan prestasi belajar Bahasa 

Indonesia siswa kelas XII TKJ2 semester 

I SMK Negeri 1 Bangli tahun pelajaran 

2019/2020. Semua ini dapat dicapai 

karena model pembelajaran Open Ended 

Learning dengan media audio visual 

sangat efektif diterapkan dalam proses 

pembelajaran yang mengakibatkan siswa 

aktif, antusias dan dapat memahami 
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materi yang diajarkan sehingga prestasi 

belajar siswa menjadi meningkat. 

Saran 

Berdasarkan temuan yang 

sudah disimpulan dari hasil penelitian, 

dalam upaya mencapai tujuan 

pembelajaran dalam bidang studi Bahasa 

Indonesia, dapat disampaikan saran-

saran sebagai berikut: 

1. Bagi guru Bahasa Indonesia apabila 

mau melaksanakan proses 

pembelajaran penggunaan 

model/metode yang telah diterapkan 

ini semestinya menjadi pilihan dari 

beberapa model/metode yang ada 

mengingat model/metode ini telah 

terbukti dapat meningkatkan prestasi 

belajar siswa. 

2. Bagi peneliti lain, walaupun 

penelitian ini sudah dapat 

membuktikan efek utama dari 

model/metode pembelajaran Open 

Ended Learning dengan media audio 

visual dalam meningkatkan prestasi 

belajar, sudah pasti dalam penelitian 

ini masih ada hal-hal yang belum 

sempurna dilakukan, oleh karenanya 

disarankan kepada peneliti lain yang 

berminat meneliti topik yang sama 

untuk meneliti bagian-bagian yang 

tidak sempat diteliti. 

3. Bagi pengembang pendidikan, 

selanjutnya untuk adanya penguatan-

penguatan, diharapkan bagi peneliti 

lain untuk melakukan penelitian 

lanjutan guna memverifikasi data 

hasil penelitian ini. 
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