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ABSTRAK 
 

 
Endang Astutik, 1301402004. 2007 ”Efektifitas Teknik Modeling Simbolis 
Dalam Meningkatkan Aktivitas Pembelajaran Pada Siswa Kelas V SDN Sekaran 
01 Gunungpat” Jurusan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan 
Universitas Negeri Semarang. Pembimbing1: Prof. Dr.DYP.Sugiharto, MPd, 
Kons. Pembimbing 11: Dra. M.Th. Sri Hartati, MPd. 
 
Kata Kunci : Teknik modeling, aktivitas pembelajaran. 

Dunia Pendidikan sekarang ini secara nyata telah berkembang pesat, baik 
secara kuantitas maupun kualitas, oleh karena sekolah sebagai sarana 
pembelajaran harus mampu membentuk anak didik yang berguna bagi nusa dan 
bangsa, anak sekolah dasar memerlukan suatu model atau contoh sebagai bahan 
acuan agar mereka bisa menjadi lebih baik dan lebih aktif dalam pembelajaran. 

Permasalahan yang di kaji dalam penelitian ini adalah bagaimanakah 
efektifitas teknik modeling simbolis dalam meningkatkan aktivitas pemelajaran 
pada siswa kelas V SDN Sekaran 01 Gunungpati. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan menggunakan 
metode Pre-Test dan Pos Test, dengan menggunakan data ordinal, desain 
penelitian ini termasuk Deskriptif-Kuantitatif, Subjek dalam penelitian ini adalah 
siswa kelas V SDN Sekaran 01 Gunungpati, sejumlah 45 siswa. Analisis 
penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan uji T-test, pertama-tama 
dilakukan observasi pre-test, setelah pre-test dilakukan treatment, dalam jangka 
waktu tertentu kemudian dilakukan post-test untuk mengukur mean dan 
membandingkan mean dari pre-test dan postest. 

Hasil penelitian ini didapatkan bahwa ada peningkatan aktivitas 
pembelajaran, yang meliputi enam aspek aktivitas yaitu aktivitas motorik, 
aktivitas visual, aktivitas oral, aktivitas listening, aktivitas mental dan aktivitas 
emosional, yang masing-masing aktivitas mengalami peningkatan. Peningkatan 
aktivitas pembelajaran itu diperkuat dengan uji statistik dengan menggunakan uji  
Uji T-Test dengan membandingkan hasil Pre-Test dan Post Test, dari uji T-Test di 
ketahui bahwa T hitung =11,47 dan T tabel =2,021 yang berarti menolak hipotesis 
(H0) dan menerima Hipotesis ( H1). Dengan kata lain dengan adanya perlakuan 
teknik modeling simbolis maka aktivitas pembelajaran menjadi meningkat. 

Simpulan dan saran  ini diambil setelah diadakan perhitungan dengan uji T-
test didapatkan hasil bahwa ada perbedaan yang signifikan antara pre-test dan pos-
tes dari perbedaan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa teknik modeling 
simbolis efektif untuk meningkatkan aktivitas pembelajaran. Saran yang bisa 
diberikan dalam penelitian ini adalah sekolah hendaknya dapat melanjutkan teknik 
modeling simbolis agar siswa tetap aktif dalam pembelajaran. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bimbingan dan konseling merupakan komponen pendidikan yang 

integral merupakan kesatuan dengan komponen pendidikan lain, yaitu 

kurikulum, supervisi, dan administrasi pendidikan, dengan demikian 

bimbingan dan konseling telah terprogramkan yang dalam kegiatannya 

dilaksanakan secara sistematis yang dapat menunjang tercapainya tujuan  

pembelajaran dalam dunia pendidikan. 

Dalam proses pembelajaran diasumsikan terjadi situasi atau kegiatan 

tertentu yang menyebabkan guru dan siswa menjadi aktif dalam proses 

pembelajaran itu. Pembelajaran akan dikatakan berhasil apabila siswa aktif 

dalam proses pembelajaran, dan sebaliknya pembelajaran akan dikatakan tidak 

berhasil apabila banyak siswa yang tidak aktif dalam aktivitas pembelajaran. 

Untuk mewujudkan aktivitas pembelajaran yang baik, semua siswa 

diwajibkan untuk aktif dalam mengikuti aktivitas pembelajaran yang 

berlangsung. Dalam aktivitas pembelajaran siswa harus aktif dan mampu 

mencari, menemukan, dan menggunakan pengetahuan yang dimilikinya. 

Keaktifan siswa dalam aktivitas pembelajaran terlihat pada respon siswa 

terhadap kegiatan tersebut, hal ini terlihat pada ada atau tidaknya perubahan 

dalam diri  siswa,    perubahan   tersebut  meliputi  tiga  bagian  yaitu  kognitif, 
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afektif, dan psikomotorik. Namun tidak semua siswa mampu aktif dalam 

proses pembelajaran, hal ini terlihat pada tingkah laku siswa yang menghambat 

keberhasilan proses pembelajaran, misalnya banyaknya siswa yang diam, tidak 

memperhatikan, dan tidak aktif mengikuti kegiatan belajar. 

Fenomena di sekolah sering dijumpai siswa-siswa yang pasif dalam 

aktivitas pembelajaran, dikarenakan mereka tidak menunjukkan potensi yang 

mereka miliki, diantaranya pendiam, tidak mau bertanya, sulit berbicara 

dihadapan orang banyak, gugup, takut untuk maju ke depan kelas, ragu-ragu 

dalam menjawab pertanyaan. Maka dari itu perlu perhatian khusus bagi siswa-

siswa tersebut, ditakutkan apabila hal ini tetap dibiarkan akan menghambat 

aktualisasi diri siswa. 

Berdasarkan informasi dari salah satu mahasiswa UNNES yang praktek 

di SDN Sekaran 01 Gunungpati menyebutkan bahwa gejala tersebut tampak 

yang dialami kelas lima SDN Sekaran 01 Gunungpati. Menindaklanjuti dari 

informasi tersebut peneliti mengadakan wawancara langsung dengan salah satu 

guru SDN Sekaran 01 Gunungpati. Hasil wawancara dengan salah satu guru 

tersebut, bahwa aktivitas pembelajaran di sekolah tersebut terlaksana dengan 

baik namun ada salah satu kelas yang aktivitas pembelajarannya tergolong 

rendah yaitu kelas lima, dalam kelas lima SDN Sekaran 01 Gunungpati 

keaktifan siswa sangatlah rendah apabila dibandingkan dengan kelas yang lain. 

Siswa dalam kelas ini memiliki kebiasaan belajar yang kurang aktif, misalnya 

belajar asal belajar, belajar tanpa persiapan, pasif dengan kegiatan kelas. 
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Selain itu banyak siswa yang pendiam, tidak mau bertanya, bahkan tidak 

menjawab ketika diberi pertanyaan.  

Hal tersebut merupakan indikator bahwa meskipun semua siswa 

mendapat perlakuan yang sama, akan tetapi tidak semua siswa mampu 

menunjukkan semua potensinya, bahkan masih banyak siswa yang perlu 

mendapat perlakuan khusus dikarenakan tidak mendapatkan prestasi yang 

bagus, hal ini terjadi dikarenakan masih banyaknya siswa yang tidak 

menunjukkan potensi mereka.  

Pada usia sekolah dasar mereka memerlukan contoh kongkrit dari 

lingkungan untuk pembentukan kreatifitas siswa. Kesempatan mendapatkan 

contoh kongkrit dari lingkungaan sangat berarti dalam memungkinkan 

perkembangan pengetahuan dan keberanian memecahkan masalah, maka 

gurulah yang berkewajiban memfasilitasi kegiatan pembelajaran dengan 

sesuatu yang dapat merangsang mereka, yaitu suatu model. 

Hal ini dipertegas oleh Abdurahman (1998:88) bahwa pada usia  7-11 

tahun anak berada pada tahapan operasi kongret, pada tahapan ini yang dapat 

dipikirkan oleh anak masih terbatas pada hal yang kongret  

Pernyataan ini dipertegas oleh Mustagin (2003:9) bahwa bagi anak-anak 

adalah lebih mudah meniru dari pada berfikir dan berusaha mencari realitas 

pengertian-pengertian yang abstrak. 

Pada saat ini tersedia berbagai teknik modeling yang dipergunakan 

sebagai sarana untuk pengembangan aktivitas pembelajaran, teknik modeling 

merupakan cara belajar yang efektif bagi anak-anak mengingat ciri khas anak 
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adalah meniru. Pada taraf anak-anak ini mereka perlu contoh-contoh kongkrit 

dari lingkungan untuk pembentukan tingkah laku yang diharapkan.  

Sebagian tingkah laku orang dipelajari dari hasil observasi orang lain, 

dengan mengamati tingkah laku orang lain, seseorang memperoleh gambaran 

cara melakukan tingkah laku baru. Gambaran ini kemudian menjadi penuntun 

bagi orang tersebut untuk melakukan tingkah laku baru, oleh karena itu 

seseorang dapat belajar melakukan sesuatu dari orang lain, yaitu ”model”. 

Hal ini pun ditegaskan oleh Bandura dalam Corey  (1997:226) bahwa 

segenap belajar yang bisa dipelajari langsung bisa pula dipelajari tidak 

langsung dengan mengamati tingkah laku orang lain berikut konsekuensi-

konsekuensinya, jadi kecakapan-kecakapan sosial tertentu bisa diperoleh 

dengan mengamati dan mencontoh tingkah laku model yang ada. 

Sebagian besar proses belajar manusia dilakukan melalui peniruan 

terhadap suatu model (Direct) atau belajar dari keberhasilan atau kegagalan 

orang lain, jadi dengan meniru model  siswa tidak perlu melakukan proses 

pembentukan karena ia segera dapat melakukan respon yang benar yang sesuai 

dengan model (Max Darsono: 2000:94). 

Hal ini pun ditegaskan oleh Bandura dalam Abimanyu (1996:260) 

bahwa model-model simbolik telah digunakan dan berhasil dalam berbagai 

situasi, klien yang mengalami rasa takut yang kemudian disuruh mengamati 

sesuatu model atau model-model yang telah berhasil menghadap situasi-situasi 

ketakutan tanpa akibat negatif, maka kemudian dapat mengurangi dan 

menghilangkan rasa ketakutannya. 
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Bandura dalam Latipun (2001:94) mengatakan bahwa perilaku manusia 

dapat terjadi dengan mencontoh langsung (modeling) maupun tidak langsung 

(Vicarios) dan hal ini akan menjadikuat dengan ganjaran. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas permasalahan pokok dalam 

penelitian ini adalah ”Keefektivan teknik modeling simbolis dalam 

meningkatkan aktivitas pembelajaran pada siswa kelas V SDN Sekaran 01 

Gunungpati”. 

 

B. Permasalahan 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka masalah yang 

dimunculkan dalam penelitian ini adalah ”Seberapa besar keefektivan teknik 

modeling simbolis dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran pada siswa 

kelas V SDN Sekaran 01 Gunungpati”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan 

teknik modeling simbolis dalam meningkatkan aktivitas pembelajaran kelas V 

SDN Sekaran 01 Gunungpati. 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis  
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a. Sebagai sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan tentang 

keefektivan teknik modeling simbolis dalam meningkatkan aktivitas 

pembelajaran. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Sekolah Dasar :  Sebagai bahan masukan dan pedoman bagi 

pihak sekolah dalam peningkatan aktivitas 

pembelajaran 

b. Bagi mahasiswa : Sebagai bahan acuan bagi peneliti lain yang 

mengadakan kegiatan yang sama. 

 

E. Sistematika Skripsi 

Sistematika skripsi ini terdiri dari tiga bagian yaitu bagian pertama, 

yang berisi halaman judul, halaman pengesahan, sari, motto, dan persembahan, 

kata pengantar, daftar isi, serta daftar lampiran. 

Bagian kedua merupakan bagian isi dari skripsi terdiri dari lima bab 

yaitu: 

Bab I Berisi tentang pendahuluan, meliputi alasan pemilihan judul, 

permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan skripsi. 

Bab II Meliputi landasan teori, dan hipotesis yang terdiri dua sub yaitu 

Teknik modeling simbolis dan aktivitas pembelajaran serta 

hipotesis. 

Bab III Metode penelitian, berisi tentang subjek penelitian, variabel, teknik 

dan alat pengumpulan data serta teknik analisis data. 
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Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan, berisi tentang kesimpulan dari 

penelitian yang dilakukan serta saran-saran dalam penelitian. 

Bab V Simpulan dan Saran 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Aktivitas Pembelajaran  

Aktivitas pembelajaran merupakan suatu bentuk kegiatan yang memungkinkan 

siswa untuk memahami dan mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang 

baik, keterampilan dan materi belajar yang cocok dengan kecepatan dan kesulitan 

belajarnya, serta tuntutan kemampuan yang berguna dalam kehidupan dan 

perkembangan diri siswa.  

1.  Pengertian Pembelajaran 

 Max Darsono (2000:24) membagi pengertian pembelajaran menjadi dua 

pengertian yaitu umum dan khusus. 

a. Pengertian pembelajaran secara umum. 

Sesuai dengan pengertian belajar secara umum yaitu bahwa belajar merupakan 

suatu kegiatan yang mengakibatkan terjadi perubahan tingkah laku, maka 

pengertian pembelajaran secara umum adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh 

guru sedemikian rupa sehingga tingkah laku siswa berubah kearah yang lebih 

baik. 

Pembelajaran terjemahan dari kata instrukksion yang berarti self instruksion (dari 

internal), dan eksternal instrucsion (dari eksternal). Pembelajaran yang bersifat 

eksternal antara lain datang dari guru yang disebut teaching atau pengajaran. 

Dalam   pembelajaran yang bersifat eksternal prinsip-prinsip belajar dengan 

sendirinnya akan menjadi prinsip- prinsip pembelajaran. Sesuatu yang dikatakan 
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prinsip biasannya berupa aturan dan ketentuan dasar yang bila dilakukan secara 

konsisten, sesuatu yang ditentukan itu akan efektif atau sebaliknya. 

Beberapa teori belajar mendeskripsikan pembelajaran sebagai berikut: 

1) Usaha guru membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan menyediakan 

lingkungan, agar terjadi hubungan stimulus (lingkugan) dengan tingkah laku si 

belajar (Behavioristik). 

2) Cara guru memberikan kesempatan kepada si belajar untuk berfikir agar 

memahami apa yang dipelajari. (kognitif) 

3) Memberikan kebebasan  kepada si belajar untuk memilih bahan pelajaran dan 

cara mempelajarinnya sesuai dengan minat dan kemampuanya ( Humanistik). 

Sugandi Ahmad (2004:10).  

Sedangkan pembelajaran yang berorientasi bagaimana si belajar berperilaku, 

memberikan makna bahwa pembelajaran merupakan suatu kumpulan proses yang 

bersifat individual, merubah stimuli dari lingkungan seseorang kedalam sejumlah 

informasi, yang selanjutnya dapat merubah atau menyebabkan adanya hasil 

belajar dalam bentuk ingatan jangka panjang. 

b. Pengertian secara khusus 

1) Behavioristik  

Pembelajaran adalah usaha guru membentuk tingkah laku yang 

diinginkan dengan menyedikan lingkungan (stimulus), agar terjadi hubungan 

stimulus dan repon (tingkah laku yang diinginkan) perlu latihan dan setiap 

latihan yang berhasil harus diberi hadiah dan atau reinforcement (penguatan). 
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2) Kognitif  

Pembelajaran adalah cara guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk berfikir agar dapat mengenal dan memahami apa yang sedang 

dipelajari.Ini sesuai dengan pengertian belajar menurut aliran kognitif yang 

menekankan pada kemampuan kognis (mengenal) pada individu yang belajar. 

3) Gestal  

Pembelajaran menurut gestal adalah usaha guru untuk memberikan 

materi pembelajaran sedemikian rupa, sehingga siswa lebih mudah 

mengorganisir menjadi sutau gestal (pola    bermakna). Bantuan guru 

diperlukan untuk mengaktualisasikan potensi mengorganisir yang terdapat 

dalam diri siswa. 

4) Humanistik  

Belajar akan membawa perubahan bila orang yang belajar bebas 

menentukan bahan pelajaran dan cara yang dipakai untuk mempelajarinnya. 

Dengan demikian pembelajaran adalah memberikan kebebasan kepada siswa 

untuk memilih bahan pelajaran dan cara mempelajarinnya sesuai dengan minat 

dan kemampuan. Tentu saja kemampuan yang dimaksud tidak keluar dari 

kerangka belajar. Pembelajaran yang bersifat humanistik ini mungkin sukar 

menerapkan secara penuh, mengingat kondisi sosial dan budaya yang tidak 

menunjang. ( Max Darsono 2000:24).  

2. Pengertian Aktivitas Pembelajaran  

Nasution. S (2000:91) membagi aktivitas pembelajaran dalam beberapa  

aspek aktivitas antara lain: 
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a. Visual activities ialah aktivitas yang berdasarkan penglihatan (mata) kegiatan 

yang termasuk di dalamnya adalah membaca, memperhatikan proses 

pengajaran, proses demonstrasi, percobaan dan pekerjaan orang lain. 

b. Oral activities  ialah  aktivitas yang berdasarkan lisan atau mulut, kegiatan 

yang termasuk di dalamnya adalah beraktivitas dengan mulut, antara lain 

mengatakan, merumuskan, memberi saran. 

c. Listening activities adalah aktivitas yang berdasarkan pendengaran (telinga) 

yang termasuk di dalamnya adalah mendengarkan musik, mendengarkan 

orang berpidato. 

d. Motor activities  adalah aktivitas yang memberikan reaksi atas rangsangan-

rangsangan yang diterimanya dalam bentuk gerakan, dalam penelitian ini yang 

termasuk dalam aktivitas gerak adalah tunjuk jari, mencatat, berkebun, serta 

menyusun model (alat peraga). 

e. Mental activities  ialah aktivitas yang membutuhkan kematangan dan 

keberanian untuk melakukan, aktivitas dapat terlihat di ukur dari aktivitas 

visual dan lesan, yang termasuk dalam aktivitas ini antara lain adalah ikut 

memecahkan masalah dengan memberikan usul, pendapat, terlibat dalam 

diskusi, mengerjakan pekerjaan atau soal di papan tulis, Berpidato, berpantun. 

f. Emotional activities ialah suatu respon atau reaksi terhadap suatu perangsang 

yang dapat menyebabkan perubahan fisiologis  di sertai dengan perasaan yang 

kuat, biasannya mengandung kemungkinan untuk meletus. Misalnya senang, 

sedih, tenang, marah, menaruh minat  Nasution .S (2000:91). 
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Dari uraian di atas maka aktivitas tersebut mengandung beberapa aspek 

kegiatan seperti melihat, mendengar, perasaan-perasaan dan gerakan-gerakan, 

sikap-sikap yang mampu merespon situasi saat pembelajaran. 

Tentu saja kegiatan-kegiatan itu tidak terpisah satu sama lain, dalam 

setiapkegiatan motoris terkandung kegiatan mental dan disertai oleh perasaan 

tertentu.Dalam tiap pelajaran dapat dilakukan bermacam-macam kegiatan.   

3. Tujuan Pembelajaran  

a. Umum  

Tujuan pembelajaran adalah membantu para siswa agar 

memperoleh berbagai pengalaman dan dengan pengalaman itu tingkah 

laku siswa bertambah, baik kuantitas maupun kualitas. Tingkah laku 

yang dimaksud adalah meliputi pengetahuan, ketrampilan dan nilai-nilai 

atau norma yang berfungsi sebagai pengendali sikap dan perilaku siswa. 

Max darsono (2000:26) 

b. Khusus 

Klausmire dalam Sugandi (2004:23) menyatakan tujuan 

pembelajaran adalah sebagai berikut : 

1) Tujuan Pembelajaran raha kognitif 

Taksonomi tujuan pembelajaran ranah kognitif dari BS Bloom 

nampaknya di Indonesia sangat terkenal. Taksonomi ini dikelompokkan  

dalam ranah kognitif menjadi enam katagori. Keenam katagori mencakup 

ketrampilan intelektual, dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi. Ke enam 
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katagori tersusun secara hirarkis yang berarti tujuan pada tingkat diatasnya 

dapat dicapai bila tujuan tingkat dibawahnya telah dicapai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Taksonomi Tujuan Pembelajaran Ranah Kognitif dari BS Bloom 
Sugandi  (2004:24) 

(a) Kemampuan kognitif tingkat pengetahuan ( C1) 

Kemampuan kognitif tingkat pengetahuan adalah kemampuan untuk 

mengingat (recall) akan informasi yang telah diterima, misalnya 

informasi mengenai fakta, konsep, rumus, dan lain sebagainya. 

(b) Kemampuan kognitif tingkat pemahaman ( C2) 

Kemampuan kognitif tingkat pemahaman adalah Kemampuan mental 

untuk menjelaskan informasi yang telah diketahui dengan bahasa atau 

ungkapan sendiri. 

(c) Kemampuan kognitif tingkat penerapan ( C3). 

Kemampuan kognitif tingkat penerapan adalah kemapuan untuk 

menggunakan atau menerapkan informasi yang telah diketahui 

kedalam situasi atau kontek baru. 

Pengetahuan 
Mengingat,men
ghafal 

Pemahaman-
1.menterjem
ahkan. 
2.Menginter
prestasikan 
3.Menyimpu
lkan  

Penerapan 
1.Menggun
akan 
konsep 
prinsip, dan 
prosedur 
untuk 
memecahka
n masalah. 

Analisis 
1.Memecah
kan konsep 
menjadi 
bagian –
bagian 
2.Mencari 
hubungan 
antar 
bagian  

Sintesis 
1.Mengg
abungkan 
bagian –
bagian 
menjadi 
satu 
kesatuan. 

Evaluasi  
1.Memban
dingkan 
nilai-nilai, 
ide- ide, 
metode,dll 
dengan 
standar. 
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(d) Kemampuan kognitif tingkat analisis ( C4). 

Kemampuan kognitif tingkat analisis adalah kemampuan menguraikan 

fakta, konsep, pendapat, asumsi, sehingga dapat menentukan hubungna 

masing masing elemen. 

(e) Kemampuan kognitif tingkat sintesis 

Kemapuan kognitif tingkat sintesis adalah kemampuan 

mengkombinasikan elemen–elemen kedalam kesatuan atau stuktur. 

(f) Suatu pendapat, gagasan, produk, metode, dengan suatu kriteria 

tertentu. 

2) Tujuan Pembelajaran ranah afektif. 

Secara hirarkis katagori receiving adalah tingkatan paling rendah dan 

characterization paling tinggi. Gambar bagan di bawah ini menggambarkan 

hubungan kelima katagori ranah afektif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Taksonomi tujuan pembelajaran ranah afektif dari Krathwohl. 
Sugandi Ahmad  (2004:26) 
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(a) Pengenalan 

Pengenalan adalah katagori jenis perilaku ranah afektif yang menunjukkan 

kesadaran, kemuan, perhatian individu untuk menerima dan 

memperhatikan berbagai stimulus dari lingkungan  

Contoh:  mendengarkan guru bercerita tentang semangat kebangsaan 

pemuda sekarang. 

(b) Pemberian respon 

Pemberian respon adalah katagori jenis perilaku ranah afektif yang 

menunjukkan adannya rasa kepatuhan individu dalam hal nilai 

Contoh:  Mendatangi seminar peranana teknologi pendidikan dalam 

sisdiknas. 

(c) Penghargaan terhadap nilai 

Adalah katagori yang menunjukkan menyukai, menghargai dari seseorang 

individu, terhadap sesuatu gagasan, pendapat. 

Contoh:  Menghargai peranan teknologi pendidikan dalam sikdiknas. 

(d) Pengorganisasian 

Katagori  yang menunjukkan kemauan untuk membentuk sistem nilai dari 

berbagai nilai yang dipilih. 

Contoh:  menyusun alasan mengapa tidak setuju pendidikan tinggi di 

Indonesia di otonomikan. 

(e) Pengalaman  

Pengalaman adalah katagori jenis katagori yang menunjukkan kepercayaan 

diri untuk mengintegarsikan nilai–nilai kedalam suatu filsafat hidup yang 

lengkap dan menyakinkan. 
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Contoh:  Menunjukkan sikap ilmiah dengan menyebutkan dan menguji 

kebenaran sebelum menerimannya. 

1) Tujuan Pembelajaran ranah Psikomotor 

Tujuan pembelajaran ranah psikomotor dikembnagkan oleh Symson dan 

Harrow dalam Sugandi Ahmad  (2004:27). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Taksonomi Tujuan Psikomotor Dari Symson 
Sugandi Ahmad  (2004:27) 

 

(a) Peniruan. 

Kemampuan melakukan perilaku meniru apa yang dilihat atau didengar. 

Contoh;  mengulangi gerakan cara memukul bola pada servise bermain 

tennis lapangan. 

(b) Manipulasi  

Kemampuan melakukan perilaku tanpa mencontoh atau bantuan visual 

tetapi dengan petunjuk tulisan secara verbal. 

Contoh:  menghidupkan OHP  

 

Peniruan  
1.Meniru gerak 
yang telah diamati 

Penggunaan 
1.Menggun
akan 
konsep 
untuk 
melakukan 
gerak 

Ketepatan 
1.Melakuka
n gerak 
dengan 
teliti dan 
benar 

Perangkaian 
 
1.Merangkai
kan berbagai 
gerakan 
secara 
berkesinamb
ungan    

Naturalis
asai 
1.Melaku
kan gerak 
secara 
wajar dan 
efisien. 



 

 

17

(c) Ketepatan gerakan 

Kemampuan melakukan perilaku tertentu dengan lancar,  

Contoh : mengatur focus dengan tepat OHP nampak terang dan jelas. 

(d) Artikulasi  

Keterampilan menunjukkan perilaku serangkaian gerakan dengan akurat, 

urutan benar, tepat. Contoh menggunakan sempoa untuk mengalikan 

bilangan tiga angka cepat tepat 

(e) Naturalisasi 

Menunjukkan perilaku tetentu secara ”automatically”artinnya cara 

melakukan gerakan secara wajar dan efisien. 

Contoh : mengoperasikan program SPSS dengan lugas dan lancar. 

4. Komponen-komponen Pembelajaran  

a.  Tujuan  

Tujuan yang secara eksplisit diupayakan pencapainnya melalui kegiatan 

pembelajaran adalah ”instructional effect” biasannya itu berupa pengetahuan, 

dan ketrampilan atau sikap yang dirumuskan secara eksplisit dalamTPK makin 

spesifik dan operasional. 

b. Subjek belajar. 

Subjek belajar dalam sistem pembelajaran merupakan komponen utama 

karena berperan sebagai subjek sekaligus objek. Sebagai objek karena siswa 

adalah individu yang melakukan proses belajaar-mengajar. 

Sebagai objek karena kegiatanpembelajaran diharapkan dapat mencapai 

perubahan perilaku pada diri subjek belajar. 
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c. Materi Pelajaran 

Materi pelajaran juga merupakan komponen utama dalam proses 

pembelajaran, karena materi pelajaran akan memberi warna dan bentuk dari 

pembelajaran. 

d. Strategi Pembelajaran. 

Strategi pembelajaran merupakan pola umum mewujudkan proses 

pembelajaran yang diyakini efektifitas untuk mencapai tujuan 

pembelajarandalam penerapantujuan–tujuan pembelajaran guru perlu memilih, 

model- model pembelajaran yang tepat, metode mengajar yang sesuai dan 

teknik- teknik mengajar yang menunjang pelaksanaan metode mengajar. 

e. Media pembelajaran 

Media pembelajaran adalah wahana yang digunakan guru dalam proses 

pembelajaran untuk membantu penyampaian pesan pembelajaran. Sebagai 

salah satu komponen sistem pembelajaran berfungsi meningkatkan peranaan 

strategi pembelajaran. 

f. Penunjang 

Komponen penunjang yang dimaksud dalam sistem pembelajaran adalah 

fasilitas belajar, buku sumber, alat pelajaran, bahan pelajaran, dan 

semacamnya.komponen penunjang berfungsi memperlancar, melengkapi, dan 

mempermudah terjadinnya proses pembelajaran, sehingga sebagai salah satu 

komponen peermbelajaran  guru perlu memperhatikan, memilih, dan 

memanfaatkannya. Sugandi Ahmad (2004:28). 
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5. Ciri–Ciri Pembelajaran  

Ciri–ciri pembelajaran dapat dikemukakan sebagai berikut; 

a. Pembelajaran dilakukan secara sadar dan direncanakan secara sistematis. 

b. Pembelajaran dapat menumbuhkan perhatian dan motivasi siswa dalam 

belajar. 

c. Pembelajaran dapat menyediakan bahan ajar yang menarik dan menantang 

bagi siswa 

d. Pembelajaran dapat mengggunakan alat Bantu belajar yang tepat dan 

menarik. 

e. Pembelajaran dapat menciptakan suasana belajar yang aman dan 

menyenangkan bagi siswa. 

f. Pembelajaran dapat membuat siswa siap menerima pelajaran, baik secara 

fisik maupun psikologis. Max Darsono (2000:25). 

6. Faktor-faktor yang mempengaruhi  keberhasilan aktivitas pembelajaran  

Faktor–faktor yang dapat mempengaruhi proses dan hasil belajar pada setiap 

individu adalah sebagai berikut . 

a. Tujuan  

Tujuan adalah pedoman sekaligus sebagai sasaran yang akan dicapai dalam 

kegiatan belajar mengaajar. 

b. Guru  

Pandangan guru terhadap anak didik akan mepengaruhi kegiatan mengajar 

guru di kelas, guru yang memandang anak sebagai mahluk individual dengan 

segala perbedaan dan persamaan, akan berbeda dengan guru yang memandang 
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anak didik sebagai mahluk sosial. Perbedaan dalam memandang siswa akan 

melahirkan pendekatan yang berbeda pula, tentu saja hasilnya pun akan 

berlainan. 

c. Anak Didik  

Perbedaan anak pada aspek biologis, intelektual, dan psikologis ini 

mempengaruhi kegiatan belajar mengajar. 

d. Kegiatan pengajaran 

Pola umum kegiatan pengajaran adalah terjadinya interaksi antara guru dengan 

anak didik dengan sebagai perantaranya. 

e. Bahan dan Alat Evaluasi  

Semua bahan yang telah diprogramkan dan harus selesai dalam jangka waktu 

tertentu dijadikan sebagai bahan untuk pembuatan item-item evaluasi. 

f. Suasana Evaluasi 

Pelaksanaan evaluasi biasanya dilaksanakan di dalam kelas, jumlah anak didik 

yang dikumpulkan untuk dievaluasi akan mempengaruhi suasana evaluasi 

tersebut. Djamarah (1995:132). 

7. Ukuran Meningkatnya Aktivitas Pembelajaran 

Dalam penelitian ini banyak faktor yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur 

berhasil atau tidaknya suatu aktivitas pembelajaran, antara    lain siswa, guru, 

program serta sarana belajar. Namun dalam penelitian ini yang dijadikan sebagi 

tolak ukur hanya pada siswa.  



 

 

21

a. Siswa  

1) Keinginan dan keberanian memunculkan minat, kebutuhan dan 

permasalahan. 

a) Mengajukan pertanyaan atau pernyataan 

(1) Bertanya mengapa, bagaimana, dan apa. 

(2) Bertanya untuk meminta penjelasan. 

(3) Bertanya yang berlatar belakang hipotesis. 

2) Keinginan dan keberanian berpartisipasi dalam persiapan, proses, dan 

kelanjutan belajar. 

a) Mengamati 

(1) Menemukan fakta yang relevan dan memadai. 

(2) Menggunakan sebanyak mungkin inora. 

3) Menampilkan berbagai usaha dan kreatifitas sampai mencapai hasil. 

a) Menafsirkan atau pengamatan. 

(1) Mencatat setiap pengamatan secara terpisah. 

(2) Menghubungkan pengamatan-pengamatan yang terpisah. 

(3) Menemukan suatu pola dalam satu seri pengamatan. 

4) Merasa bebas dan leluasa melakukan hal-hal tersebut dalam 1,2,3. 

tanpa tekanan dari guru. 

a) Berkomunikasi  

(1) Menyusun dan menyampaikan laporan. 

(2) Menjelaskan hasil pengamatan. 

(3) Mendiskusikan hasil pengamatan. Max Darsono ( 2000 :73 ). 
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B. Teknik Modeling  

1. Asumsi Dasar 

Sebagaimana diketahui bahwa pendekatan behavioristik mengangap 

perilaku seseorang dengan semua aspeknya sekarang ini adalah hasil dari proses 

belajar dan hal ini diperoleh dari interaksinya dengan dunia luar. 

Manusia dalam keadaan khusus dianggap sebagai “objek“, yang dapat 

diperlakukan dan diubah menurut keinginan dari pengubahnya. Inilah salah satu 

kritik terhadap pendekatan behavioristik sebagai teknik untuk mengubah sesuatu 

perilaku dengan model manusia yang pasif dan dibuat mekanistik. 

Para ahli psikologi behavioristik memandang manusia tidak pada dasarnya 

baik atau jahat. Para ahli melakukan pendekatan behavioristik, memandang 

manusi asebagai pemberi respon (responder). Sebagai hasil proses dari 

kondisioning yang telah terjadi. 

George & Cristiani dalam Gunarso (2000:202), mengemukakan 

pandangan behavioristik terhadap konsep manusia, yakni: 

a. Manusia dipandang sebagai individu yang pada hakekatnya bukan individu 

yang baik atau yang jahat, tetapi sebagai individu yang selalu berada dalam 

keadaan sedang mengalami, yang memiliki kemampuan untuk menjadi 

sesuatu pada semua jenis perilaku. 

b. Manusia mampu mengkonseptualisasikan dan mengontrol perilakunya sendiri. 

c. Manusia mampu memperoleh perilaku yang baru. 

d. Manusia bisa mempengaruhi perilaku orang lain sama halnya dengan 

perilakunya yang bisa dipengaruhi orang lain. 
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Ivey,et al dalam Gunarso  (2000:203) mengemukakan bahwa pernah para 

pendukung pendekatan behavioristik merumuskan manusia sebagai manusia yang 

mekanistik dan determenisti, manusia dianggap bisa dibentuk sepenuhnya oleh 

lingkungan dan sedikit memiliki kesempatan untuk memilih. Namun konsep 

pendekatan behavioristik yang lebih baru, menitik beratkan kebebasan dan pilihan 

melalui pemahaman terhadap dasar-dasar perilaku seseorang. 

Corey dalam Gunarso (2000:23), mengemukakan bahwa pada terapi 

perilaku, perilaku adalah hasil dari belajar.manusia adalah hasil dari lingkungan 

sekaligus adalah pencipta lingkugan. 

Albert Bandura, dalam Gunarso  (2000:203) yang terkenal dengan tokoh 

teori sosial- belajar, menolak suatu konsep bahwa manusia adalah pribadi yang 

mekanistik dengan model perilakunya yang determistik, karena pada manusia ada 

kebebasan dalam menghadapi rangsang–rangsang dari lingkungan dan bukan 

semata-mata sebagai subjek yang pasif, pengubahan (modifikasi) perilaku 

bertujuan untuk meningkatkan kemampuan seseorang agar respon yang dipilih 

untuk  diperlihatkan akan lebih banyak. 

Tujuan dari aliran ini adalah membantu klien untuk mendapatkan tingkah 

laku baru, Behavior beranggapan bahwa gangguan tingkah laku ini diperoleh 

melalui hasil belajar yang keliru dan karenanya harus diubah melalui proses 

belajar, sehingga bisa sesuai. Supriyo, dkk (2003:115). 

Pendekatan untuk melakukan pengubahan perilaku sekarang ini lebih 

memusatkan pada usaha agar pasien atau klien melakukan sesuatu tindakan dari 

pada hanya memberikan respons atau refleks secara pasif. Sesuatu yang 
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diperlihatkan sebagai tindakan atau perbuatan agar bisa mengubah kehidupannya 

yang lebih lanjut diharapkan memperlihatkan peranannya sebagai peribadi yang 

bertanggung jawab atas perilakunya. Dalam hal ini konselor mempergunakan 

perangsangan sebagai sarana untuk mempengaruhi proses- proses kognitif. 

2. Tujuan  

Tujuan umum dari pendekatan ini ialah membentuk kondisi baru untuk 

belajar, karena melalui proses belajar dapat mengatasi masalah yang ada. 

Mengenai tujuan pendekatan ini, antar lain: 

a. Terapis menjelaskan tujuan dari terapi. 

b. Klien menunjukkan secara khusus perubahan positif yang diinginkan sebagai 

hasilnya. 

c. Konselor bersama dengan klien menentukan apakah perubahan dari tujuan 

terapi yang telah dirumuskan, dimiliki oleh klien. 

d. Keduanya bersama-sama menjajagi apakah tujuan dari terapi realistik. 

e. Keduannya membahas kemungkinan keuntungan atau kerugian yang diperoleh 

dari proses tersebut. Cormier & Cormier dalam Gunarso (2000:205) 

Corey dalam Gunarso (2000:206) meringkas tujuan terapi perilaku secara 

umum untuk menghilangkan perilaku malasuai dan belajar berperilaku lebih 

efektif, memusatkan perhatian pada faktor yang mempengaruhi perilaku dan 

memahami apa yang bisa dilakukan terhadap perilaku yang menjadi masalah. 

Ivey et al dalam Gunarso (2000:206) meringkas tujuan adalah untuk 

menghilangkan perilaku dan kesalahan yang telah terjadi melalui proses belajar, 
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dan menggantinnya dengan pola perilaku yang lebih sesuai. Arah perubahan 

perilaku secara khusus ditentukan oleh klien. 

Tujuan pendekatan behaviorisme dengan orientasi kearah kegiatan 

konseling, menurut George & Cristiani dalam Gunarso (2000:206) adalah : 

a. Mengubah perilaku malasuai pada klien. 

b. Membantu klien belajar dalam proses pengambilan keputusan secara lebih 

efisien. 

c. Mencegah munculnya masalah dikemudian hari. 

d. Memecahkan masalah perilaku khusus yang diminta oleh klien. 

e. Mencapai perubahan perilaku yang dapat dipakai dalam kegiatan 

kehidupannya. 

3. Pengertian Teknik Modeling  

Ada beberapa definisi tentang modeling yang dikemukakan oleh para ahli 

diantaranya ialah dari Lawrence, modeling adalah suatu prosedur berakar melalui 

pengamatan terhadap orang lain Lawrence (1982:298). 

Bandura dalam Corey (1997:226) menyatakan bahwa segenap belajar yang 

bisa di peroleh melalui pengalaman langsung bisa pula di peroleh secara tidak 

langsung dengan mengamati tingkah laku orang lain, berikut konsekuensi-

konsekuensinya. 

Perry and Furukawa dalam Abimanyu (1996:256) mendifinisikan 

modeling sebagai proses belajar melalui observasi dalam mana tingkah laku dari 

seseorang individu atau kelompok sebagai model berperan sebagai rangsangan 
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bagi pikiran-pikiran, sikap-sikap atau tingkah laku, sebagai bagian dari individu 

yang lain, yang mengobservasi model yang di tampilkan. 

Cormier and Cormier dalam Abimanyu  (1996:256) mendifinisikan 

modeling sebagai prosedur dengan mana seseorang dapat belajar melalui 

mengobservasi tingkah laku orang lain, dalam beberapa hal modeling digunakan 

sebagai strategi terapi untuk membantu klien memperoleh respon atau 

menghilangkan rasa takut dalam kasus ini modeling adalah suatu komponen dari 

sutu srtategi dalam mana konselor menyediakan demonstrasi tentang tingkah laku 

yang menjadi tujuan. 

Penggunaan teknik modeling dalam terapi perilaku, telah dimulai pada 

akhir tahun 50-an, meliputi tokoh yang nyata, tokoh yang dilihat melalui film atau 

tokoh dalam imanjinasi, tokoh yang paling menonjol dan telah banyak melakukan 

penelitian mengenai proses dan prosedur dari modeling adalah Alber Bandura 

(1969, 1971a, 1971b, 1977, 1986) yang antara lain terkenal dengan teori sosial 

belajar.Gunarso (2000:220). 

Sedang menurut Bandura dalam Max Darsono (2000:94) menekankan 

pada efek dari konsekuensi perilaku, yakni meniru perilaku orang lain dan 

pengalaman yang dialami oleh orang lain, atau meniru keberhasilan atau 

kegagalan dari orang lain, dinyatakan pula bahwa belajar dari individu dibentuk 

oleh konsekuensi  atas perilaku yang ditampilkan namun belajar langsung dari 

model. 
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Modeling adalah bagaimana mereka melihat sesuatu dan mereka mencoba 

dan memberanikan diri untuk seperti apa yang telah dilakukan model. Nelson 

(1982:261). 

Bandura dalam Latipun (2001:94) mengatakan bahwa perilaku manusia 

dapat terjadi dengan mencontoh langsung (modeling) maupun tidak langsung 

(Vicarios) dan hal ini akan menjadikuat dengan ganjaran. 

Dari pengertian yang dikemukakan para ahli dapat dikemukakan bahwa 

modeling merupakan cara belajar efektif bagi anak mengingat ciri khas anak 

adalah suka meniru, pada taraf ini perlu diberikan contoh-contoh kongrit dari 

lingkungan untuk suatu tingkah laku yang diharapkan. 

Hal ini dipertegas oleh Abdurahman (1998:88) bahwa pada usia 7-11 

tahun anak berada pada tahapan operasi kongret, pada tahapan ini yang dapat 

dipikirkan oleh anak masih terbatas pada hal yang kongret. 

Pernyataan ini dipertegas oleh Mustagin (2003:9) bahwa bagi anak-anak 

adalah lebih mudah meniru dari pada berfikir dan berusaha mencari realitas 

pengertian-pengertian yang abstrak. 

4. Prosedur teknik modeling. 

Analisis belajar melalui pengamatan atau modeling yang dikembangkan 

oleh bandura meliputi empat tahap,  

a. Tahap perhatian 

Dalam tahap ini individu memperhatikan model yang menarik, 

berhasil, atraktif dan popular, melalui memperhatikan model ini individu dapat 

meniru bagaiman cara berfikir dan bertindak orang lain serta penampilan 
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model dihadapan orang lain, guru didalam kelas dapat menarik perhatian 

siswa dengan cara menyampaikan petunjuk belajar yang jelas daan menarik 

dan memotivasi siswa untuk memperhatikan pelajaran yang hendak disajikan. 

b. Tahap retensi  

Dalam tahap ini apabila guru telah memperoleh perhatian dari siswa 

guru memodelkan perilaku yang akan ditiru oleh siswa dan memberi 

kesempatan kepada siswa untuk mempraktikannya atau mengulangi model 

yang telah ditampilkan, misalnya guru olah raga telah menjukkan cara 

memukul tenis dengan benar, kemudian siswa diminta mencoba membuat 

pukulan seperti yang dilakukan oleh gurunya. 

c. Tahap Reproduksi. 

Dalam tahap ini siswa mencoba menyesuaikan diri dengan perilaku 

model, misalnya setelah siswa mengamati cara memukul bola tenis yang 

diperagakan oleh guru dan memptraktikannya dengan beberapa kali siswa 

kemudian diminta membuat pukulan seperti yang dilakukan oleh gurunya. 

d. Tahap motivasional. 

Dalam tahap ini siswa akan menirukan model karena merasakan bahwa 

melakukan pekerjaan yang baik akan meningkatkan kesempatan untuk 

memperoleh penguatan, misalnya siswa meniru cara bermainnya pemain tenis 

yang sudah popular dan berharap menjadi pemain tenis yang popular pula, 

tahap motivasional dari belajar pengamatan di dalam kelas umumnya 

disebabkan oleh pujian yang diberikan oleh guru, karena siswa mampu 

menyesuaikan diri dengan model yang disampaikan oleh guru, siswa 
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memperhatikan model, mempraktikkanya dan memproduksinya karena telah 

mempelajari tentang apa yang dilakukan oleh guru. Nelson (1982:135). 

5. Tujuan Teknik Modeling  

Pengaruh dari peniruan melalui modeling, menurut bandura yang dikutip 

oleh Corey dalam Gunarso ada tiga hal yakni: 

a. Pengambilan respons atau ketrampilan baru dan memperlihatkan dalam 

perilakunya setelah memadukan apa yang diperoleh dari pengamatanmya 

dengan pola perilaku yang baru. 

Contohnya keterampilan baru dalam olah raga, dalam hubungan sosial, 

bahasa, atau pada anak dengan penyimpangan perilaku yang tadinya tidak mau 

berbicara kemudian mau lebih banyak berbicara, 

b. Hilangnya respons takut setelah melihat model melakukan sesuatu yang oleh 

si pengamat menimbulkan perasaan takut namun pada tokoh yang dilihatnya 

tidak berakibat apa-apa atau akibatnya bahkan positif, contoh tokoh yang 

bermain-main dengan ular dan ternyata ia tidak digigit  

c. Pengambilan sesuatu respon dari respons-respons yang diperlihatkan oleh 

tokoh yang memberikan jalan untuk ditiru, melalui pengamatan terhadap 

tokoh seseorang terdorong untuk melakukan sesuatu yang mungkin sudah 

diketahui atau dipelajari dan ternyata tidak ada hambatan Gunarso (2000:222). 

6. Jenis-Jenis modeling  

Corey dalam Gunarso mengatakan ada tiga macam-macam modeling yaitu  

a. Penokohan yang nyata (live model) misalnya adalah terapi yang dijadikan 

model oleh pasien atau klienya atau guru, atau anggota keluarga atau tokoh 

lain yang dikagumi. 
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b. Penokohan yang simbolik adalah tokoh yang dilihat melalui film, video, atau 

media lain.  

c. Penokohan ganda yang terjadi dalam kelompok seorang anggota dari sesuatu 

kelompok mengubah sikap baru setelah mengamati bagaimana anggota-

anggota lain dalam kelompoknya bersikap, ini adalah salah satu dari efek yang 

diperoleh secara tidak langsung pada seseorang yang mengikuti terapi 

kelompok. Gunarso (2000:222). 

Sedang cormier dan cormier dalam Abimanyu (1996:256-257) 

mengemukakan ada enam jenis modeling, yaitu  

a. Modeling langsung  

Modeling langsung adalah prosedur yang digunakan untuk 

mengajarkan tingkah laku yang dikehendaki atau yang hendaknya dimiliki 

oleh klien, melalui contoh langsung dari konselor sendiri, guru, atau teman 

sebaya. 

Konselor perlu memberi contoh atau pola tingkah laku yang baik untuk 

klien yang tidak mengetahui bagaiman bertindak dalam suasana tertentu. 

b. Modeling Diri sendiri  

Dalam prosedur diri sendiri sebagai model berarti menggunakan klien 

sebagai model  

 Hosford dan Visser (1974) (Cormier dan Cormier, 1985:187)  dalam 

Abimanyu (1996:254). mendifinisikan modeling diri sendiri sebagai prosedur 

dimana klien melihat dirinya sendiri sdebagai mosdel yang melakukan tingkah 

laku yang menjadi tujuan yang diinginkan.  
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c. Modeling partisipan  

Menurut Bandura dalam Abimanyu (1996:272) modeling partisipan 

terdiri dari demontrasi model, latihan terpimpin, dan pengalaman-pengalaman 

yang sukses modeling ini berasumsi bahwa unjuk kerja yang sukses dari 

sseseorang adalah alat yang efektif untuk meenghasilkan perubahan,  

d. Modeling tersembunyi  

Modeling tersembuntyi adalah prosedur yabng dikembangkan oleh 

Cautela (1971:342) dimana klien membayangkan suatu model melakukan 

tingkah laku melalui instruksi-intruksi, prosedur modeling tersembunyi 

berasumsi bahwa unjuk kerja yang sebenarnya atau simbilos oleh suatu model 

tidak perlu. 

e. Modeling simbolis 

Modeling yang dilihat melalui media, video, film, dan tertulis. 

f. Modeling kognitif  

Cormier dan Cormier  dalam Gunarso (1996:304) mengatakan bahwa 

modeling kognitif adalah suatu prosedur diman konselor menunjukkan orang 

apa yang dikatakan pada mereka sendiri selagi melakukan suatu tugas. 

 

C. Modeling Simbolis   

1. Pengertian Modeling Simbolis. 

Corey dalam Abimanyu (1996:259) mendifinisikan modeling simbolis 

adalah penokohan yang dilihat melalui film, video, atau media lain.  
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Dalam modeling simbolis modelnya disajikan melalui material tertulis, 

rekaman video atau audio, film atau slide, miodel-model  simbolis dapat 

dikembangkan untuk klien perorangan atau untuk kelompok, suatu model 

simbolis dapat mengajarkan klien tingkah laku yang sesuai, mempengaruhi sikap 

dan nilai-nilai mengajarkan keterampilan-keterampilan sosial melalui simbol atu 

gambar dari benda aslinya dan dipertunjukkan pada klien melalui alat-alat 

perekam seperti tersebut di atas.  

Bandura dalam Abimanyu  (1996:260) meembuktikan bahwa model-model 

simbolik telah digunakan dan berhasil dalam berbagagai situasi, klien yang 

mengalami rasa takut yang kemudian disuruh mengamati sesuatu model yang 

telah berhasil menghadapi situasi-situasi ketakutan tanpa akibat negatif, maka 

klien itu kemudian dapat mengurangi dan menghilangkan rasa ketakutannya. 

Russeld dalam Abimanyu (1996:261) menggunakan pemain cartoon sebagai 

model untuk mengajar keterampilan pembuatan keputusan pada anak, lakon-lakon 

itu disajikan secara tertulis dan dalam rekaman kaset video tampaknya cara ini di 

tempuh karena lebih murah dan dapat menjangkau klien dalam jumlah yang lebih 

besar, misalnya konselor sekolah yang mengetahui banyak siswa yang 

keterampilan mencari informasi kurang, konselor dapat mengembangkan satu 

rekaman yang dapat digunakan oleh banyak siswa tersebut. 

Dalam pembahasan ini disajikan beberapa saran untuk mengembangkan 

prosedur modeling simbolik yang self instructuional, suatu model instructional 

berisi demonstrasi-demonstrasi tentang tingkah laku sasaran, kesempatan-

kesempatan bagi klien untuk berlatih, dan balikan, dalam pengembangan prosesur 
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modeling simbolis yang self instructional, konselor hendaknya 

mempertimbangkan element-element berikut., sifat-sifat dari pemakai yang akan 

menggunakan model itu, tingkah-laku tingkah laku tujuan yang akan menjadi 

model atau yang didemonstrasikan media yang menggunakan isi skrip dan testing 

lapangan dari model itu. Abimanyu (1996:260). 

2. Prosedur modeling simbolis. 

NO Tahapan Kegiatan 
Konselor 

Kegiatan siswa Waktu Tujuan 

1. Tahap 
perhatian  

1. Menarik 
perhatian 
siswa dengan 
cara 
menyampaika
n petunjuk 
belajar yang 
jelas dan 
menarik 
tentang 
bagaimana 
mentimak 
video yang 
ditampilkan  

2. Memotivasi 
siswa untuk 
memperhatika
n video yang 
disajikan  

1.Memperhatikan 
model dalam 
video yang telah 
ditampilkan. 
2.Bertanya pada 
konselor  

15 
menit  

1. Individu atau 
siswa dapat 
meniru 
bagaimana 
cara berfikir 
dan bertindak 
seperti model  

2. Siswa berani 
melakukan 
apa yang 
dilakukan 
oleh model 

3. Siswa berani 
bertanya 
berkenaan 
dengan model 
yang 
ditampilkan. 

2 Tahap 
Retensi  

1.Memberikan 
kesempatan 
kepada siswa 
untuk 
mempraktikannya 
atau mengulangi 
seperti model  

1.Mempraktikan 
sesuai instruksi 
konselor  

15 
menit  

1.Siswa dapat 
meniru model  
2.Siswa 
menawarkan diri 
untuk maju 
kedepan terlebih 
dahulu  

3 Tahap 
Reproduksi  

1.Menunjuk 
siswa untuk maju 
kedepan kelas 
dan 
mempartikannya 

1.Menyesuaikan 
diri seperti model 

15 
menit  

1.Siswa dapat 
mempraktikannya 
beberapa kali 
2.Siswa mampu 
bersaing dengan 
siswa yang lain 

4. Tahap 
Motivasional  

1.Memberi pujian 
kepada siswa 
yang berani 

Siswa meniru 
model  

15 
menit  

1.Siswa dapat 
menirukan model 
2.Siswa dapat 



 

 

34

mempraktikannya keyakinan bahwa 
melakukan 
sesuatu yang baik 
akan mendapat 
penghargaan  

 
Nelson (1982;135). 

 

D. Materi Model Eksperiment 

Teknik modeling simbolis ini disajikan dalam bentuk film anak-anak, yang 

di putar melalui video player, menurut Ronald Anderson (1994:99) video adalah 

merupakan rangkaian gambar elektonik yang di sertai oleh unsur suara audio dan 

unsur gambar. 

  Film yang di sajikan terdapat dua unsur yang saling bersatu yaitu audio dan 

visual. Adanya unsur audio memungkinkan siswa untuk dapat menerima pesan 

pembelajaran melalui pendengaran, sedangkan unsur visual memungkinkan 

penciptaan pesan melalui bentuk visualisasi. Oleh karena itu dengan disajikannya 

ketiga film ini diharapkan mampu meningkatkan aktivitas pembelajaran seperti 

yang model contohkan dalam film tersebut. 

Film yang disajikan dalam penelitian ini sebanyak tiga judul yaitu Ariel dan 

Raja Langit, Petualangan 100 Jam dan PILDACIL. Alasan utama digunakanya 

film tersebut adalah model yang ditampilkan dalam film ini berusia 6-11 tahun, 

dimana usia tersebut merupakan usia anak-anak Sekolah Dasar, selain itu ketiga 

film ini merupakan film anak-anak yang menampilkan keberanian serta keaktifan 

anak-anak SD dalam mengikuti aktivitas pembelajaran, deskripsi ketiga film ini 

secara jelas tertuang di bawah ini  
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1) Deskripsi Film Ariel dan Raja Langit 

Ariel dan Raja langit merupakan film anak-anak yang di bintangi oleh 

anak-anak SD yang memiliki karakter masing-masing. Penggalan judul di atas 

merupakan suatu judul dari sebuah drama yang akan di pentaskan oleh anak-

anak sekolah dasar, anak-anak SD ini merupakan anak-anak yang aktif, lincah 

dan juga berwawasan luas, dimana diceritakan dalam setiap masuk kelas anak-

anak sudah berbaris rapi dan berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-

masing anak, selain itu anak-anak SD ini memiliki talenta dan kemampuan 

sebagaimana yang di butuhkan oleh anak-anak SD yaitu menari, bernyanyi, 

berkenun, drama, memainkan alat-alat musik, dalam film ini menyajikan 

banyak model dengan banyak kemampuan masing-masing dan memberikan 

contoh-contoh yang dibutuhkan oleh anak-anak SD. 

Hal-hal positif yang dapat diambil dari film ini adalah contoh-contoh 

aktivitas-aktivitas yang di contohkan  oleh anak-anak SD, diantaranya ialah 

aktivitas motorik yaitu dalam film ini model memberikan contoh bahwa anak 

SD harus memilki aktivitas motorik yang bagus diantaranya ialah : bagaimana 

anak harus mampu memainkan alat-alat musik, anak harus aktif dalam 

kegiatan di sekolah dalam kegiatan drama, seni, menari.  

Aktivitas yang ke dua yang dicontohkan dalam film ini adalah aktivitas 

oral yaitu bagaimana anak harus berbicara di depan kelas, bagaimana anak 

harus berani bertanya pada guru apabila si anak belum jelas, bagaimana anak 

harus berani bertanya dan berkomunikasi dengan teman-teman yang lain. 
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Aktivitas yang ke tiga adalah aktivitas Listening,  dalam film ini di 

peragakan oleh model bagaimana seorang anak SD yang baik itu harus mau 

mendengarkan pendapat orang lain, harus diam ketika ada teman yang sedang 

bertanya pada temanya yang lain ataupun pada gurunya, dan bagaimana si 

model terdiam ketika gurunya sedang menerangkan dan mengumumkan 

sesuatu.  

Aktivitas ke empat yang terdapat dalam film ini adalah aktivitas Mental 

yaitu bagaimana si model mencontohkan untuk menjadi penengah dalam 

pertengkaran teman, model berani maju ke depan kelas, model berani berperan 

penting dalam suatu drama. 

 Aktivitas ke lima yang terdapat dalam film ini adalah aktivitas Visual 

model mencontohkan bagaimana anak SD yang  konsentrasi melihat sang guru 

di depan kelas ketika sedang menerangkan, bagaimana anak SD konsentrasi 

ketika teman yang lain sedang maju di depan kelas untuk memperagakan 

sesuatu. 

  Aktivitas ke enam yang dapat diambil pesannya adalah aktivitas 

Emosional yaitu di contohkan model,  anak  yang bertanggung jawab, tenang 

dalam proses pembelajaran serta senang dalam proses pembelajaran. 

Hal tersebut di atas merupakan salah satu alasan mengapa film Ariel 

dan raj alangit di gunakan peneliti sebagai salah satu sarana dalam penerapan 

teknik modeling simbolis, selain nilai pesan tersebut yang di tujukan untuk 

peningkatan aktivitas pembelajaran, terdapat pesan hiburan pula bagi anak-
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anak yaitu dalam film ini pun menyajikan unsur menegangkan serta humoris 

bagi anak-anak SD N Sekaran 01. 

2) Deskripsi film Petualangan 100 jam  

Film ini di bintangi oleh  Joshua, dimana Joshua adalah anak SD yang 

pemberani, anak SD yang lincah, anak SD yang berani mengeluarkan 

pendapat, Anak SD yang memiliki cita-cita, Anak SD yang berusaha untuk 

mewujudkan cita-cita, Anak SD yang tidak takut berbicara dengan orang lain, 

dari karakter yang di tampilkan oleh model tersebut di harapkan dan dijadikan 

suatu model yang harus di tiru oleh anak seusia dia, yaitu anak-anak SD N 

Sekaran 01, dari karakter yang ditampilkan oleh model sangat berguna demi 

peningkatan aktivitas pembelajaran 

Aktivitas pembelajaran akan dapat meningkat ketika siswa mampu 

menunjukkan keaktifan dan semangat mereka dalam proses pembelajaran, dan 

model dalam film ini dapat mewakili apa yang diharapkan, oleh karena itu 

teknik modeling simbolis ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk 

meningkatakan aktivitas pemelajaran pada siswa kelas V SDN Sekaran 01. 

3) Deskripsi Video PILDACIL  

Video  “PILDACIL” merupakan suatu media/sarana yang tepat untuk 

memberi contoh kepada anak-anak kelas V SDN 1 Sekaran Gunungpati 

tersebut untuk dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran, karena peserta 

“PILDACIL” tersebut berkisar 6-12 tahun dan siswa kelas V SDN 2 Sukorejo 

berumur berkisar tersebut.  
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Selain itu dengan acara PILDACIL juga dapat dijadikan model selain 

sebaya dengan siswa “tersebut, juga karena PILDACIL memberikan contoh 

yang nyata untuk berani tampil dihadapan orang banyak bahkan dihadapan 

seluruh Indonesia, dengan mempertimbangkan semua itu peneliti yakin bahwa 

media modeling simbolis tersebut efektif untuk meningkatkan aktivitas 

pembelajaran.  

Dari langkah-langkah yang telah diberikan, siswa diharapkan mampu 

melakukan apa yang telah model lakukan, dengan kata lain siswa bisa berlatih 

secara langsung di hadapan teman-temannya, sebagai ukuran bahwa media 

tersebut efektif dalam penelitian tersebut 

 

E. Efektifitas Teknik Modeling Simbolis dalam Aktivitas Pembelajaran 

Teknik modeling simbolis  dapat dijadikan salah satu pilihan untuk 

memberikan bantuan kepada para siswa, dengan mempertimbangkan fenomena 

tersebut di atas. Teknik modeling simbolis merupakan cara belajar yang efektif 

bagi anak-anak, mengingat ciri khas anak adalah suka meniru dengan memberikan 

model secara simbolis melalui media gambar, film,  video, atau pun tertulis akan 

dapat merangsang anak  untuk meniru  perilaku model yang disajikan, sehingga ia 

dapat terhindar dari kekeliruan yang tidak perlu. Berangkat dari fenomena tersebut 

di atas teknik modeling simbolis efektif untuk mengatasi masalah tersebut. 

Hal ini pun ditegaskan oleh Bandura  dalam Abimanyu (1996:260) bahwa 

model-model simbolik telah digunakan dan berhasil dalam berbagai situasi, klien 

yang mengalami rasa takut yang kemudian disuruh mengamati sesuatu model atau 
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model-model yang telah bnerhasil menghadap situasi-situasi ketakutan tanpa 

akibat negatif, maka kemudian dapat mengurangi dan menghilangkan rasa 

ketakutannya.  

 

F. Hipotesis  

Teknik modeling simbolis efektif dalam meningkatkan aktivitas 

pembelajaran pada siswa kelas V SDN Sekaran 01 Gunungpati. 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian  

Suatu kegiatan penelitian harus menggunakan metode yang dapat 

di pertanggungjawabkan. Hal ini sangat penting agar dapat mencapai 

tujuan penelitian yang diharapkan. Seperti yang dikemukakan oleh 

Suryabrata.S  yang mengatakan bahwa dengan penelitian ilmiah orang 

akan berusaha memperoleh kebenaran ilmiah yaitu pengetahuan benar 

yang kebenaranya terbuka untuk diuji oleh siapa saja yang menghendaki 

untuk mengujinya. Suryabrata. S (2000:6). 

Berkaitan dengan pernyataan tersebut, maka dalam rangka mencari 

jawaban atas permasalahan penelitian ini, diperlukan suatu metode 

penelitian ilmiah yakni dapat menentukan hubungan yang ada pada 

variabel menunjukan sebab akibat, maka secara berturut-turut di bawah 

ini akan dijelaskan mengenai: jenis penelitian, populasi, variabel 

penelitian, design penelitian, devinisi operasional, metode dan alat 

pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

 Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen  yang bertujuan 

untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan baru atau cara 

pendekatan baru dan untuk memecahkan masalah dengan penerapan 

langsung di dunia kerja atau didunia aktual lainnya. Suryabrata. S 

(2000:38).   
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Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Pre Eksperimen 

Design. Dengan menggunakan pola desain Pre Test and Post Test 

Design. Alasannya karena dalam penelitian ini hanya menggunakan 

kelompok eksperimen yang diberi treatment atau perlakuan, tanpa 

adanya kelampok kontrol.  

Dalam penelitian ini, mulanya diberikan Pre Test kepada 

kelompok eksperimen, sebelum diberikan treatment atau perlakuan 

kepada kelompok tersebut. Setelah beberapa kali kelompok eksperimen 

ini diberikan treatment, maka untuk menguji hasilnya diberikan post test 

kepada kelompok tersebut. 

Dalam penelitian ini manipulasi atau perlakuan yang diberikan 

adalah teknik modeling simbolis kepada kelompok eksperimen untuk 

membuktikan kebenaran dari hipotesis yang telah dirumuskan, yaitu 

efektifitas teknik modeling simbolis dalam meningkatkan aktivitas 

pembelajaran pada siswa kelas V SD N  Sekaran  01 Gunungpati 

Semarang Tahun Pelajaran 2006/2007. 

 

B. Populasi  

Populasi adalah anggota kumpulan lengkap dan jelas yang ingin 

dipelajari sifat-sifatnya.  Sudjana (1996:6). Populasi dalam penelitian ini 

adalah siswa kelas V SDN  Sekaran 01  Gunungpati Semarang tahun 

pelajaran 2006/2007 sebanyak 45 siswa.  
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 Dalam penelitian ini mengambil populasi kelas V, karena kelas V 

merupakan kelas yang cenderung memiliki tingkat keaktifan yang lebih 

rendah bila dibandingkan dengan kelas lainnya.  

Alasan penelitian ini mengambil SDN  Sekaran 01 Gunungpati 

Semarang karena di sekolah tersebut terdapat permasalahan mengenai 

rendahnya tingkat aktivitas pembelajaran, serta peneliti sudah pernah 

wawancara secara langsung dengan guru kelas tersebut, sehingga sudah 

ada gambaran secara umum tentang tingkat aktivitas pembelajaran siswa 

kelas V SDN 2 Sekaran Gunungpati Semarang. Dalam penelitian ini 

tidak di pergunakan sampel karena penelitian ini merupakan penelitian 

populasi yaitu seluruh siswa kelas V sebanyak 45 siswa 

C. Variabel Penelitian 

1. Identifikasi Variabel 

Variabel adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek 

pengamatan peneliti. (Suryabrata.S 1983:72). Dalam penelitian ini 

terdapat dua jenis variabel yaitu : 

a) Variabel bebas (X) 

Variabel bebas (variabel yang mempengaruhi atau penyebab) adalah 

variabel perlakuan yang sengaja dimanipulasi untuk diketahui intensitasnya 

atau pengaruhnya terhadap variabel terikat (Suryabrata.S 1983 :74). Dalam 

penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah teknik modeling simbolis 

b) Variabel Terikat (Y) 
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Variabel terikat (variabel yang dipengaruhi) adalah variabel yang timbui 

karena variabel bebas atau respon dari variabel bebas .Suryabrata .S (1983:74 

). Dalam penelitian ini variabel terikat adalah aktivitas pembelajaran. 

2. Hubungan Antar Variabel 

Hubungan antar variabel dalam penelitian ini adalah bersifat 

determinasi. dimana ”hubungan yang menunjukan bahwa gejala suatu 

variabel ditentukan atau disebabkan oleh variabel lainnya” (Suryabrata, 

2000:74) 

 Dalam hal ini adalah teknik modeling simbolis sebagai variabel 

bebasnya, mempengaruhi aktivitas pembeIajaran sebagai variabel 

terikatnya. Seperti bagan berikut ini : 

X Y  

Keterangan : 

X : Variabel bebas (teknik modeling simbolis) 

Y : Variabel terikat (aktivitas pembelajaran)  

D. Design Penelitian  

Design dalam penelitian ini adalah One  Group Pretest-Postet. 

Dalam rancangan ini digunakan satu kelompok subjek, pertama -

tama dilakukan pengukuran lalu dikenakan perlakuan untuk jangka 

waktu tertentu kemudian dilakukan pengukuran untuk kedua 

kalinya.rancangan ini dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

      ( T1)          (X)                     (T2) 

Pre test Postetst Treatmen 
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a. Prosedur 

1) Kenakan T1 yaitu pretest untuk mengukur mean aktivitas pembelajaran, 

subjek sebelum diberi perlakuan dengan teknik modeling simbolis. 

2) Kenakan subjek dengan X yaitu teknik modeling simbolis untuk jangka 

waktu tertentu 

3) Berikan T2 yaitu postets untuk mengukur mean aktivitas pembelajaran 

setelah subjek dikenakan teknik modeling simbolis. 

4) Bandingkan T1 dan T2 untuk menentukan seberapa perbedaan yang timbul, 

jika sekiranya ada sebagai akibat dari digunakannya teknik modeling 

simbolis. 

5) Terapkan tes statistik yang cocok dalam hal ini untuk menentukna apakah 

perbedaan itu signifikan.  (Suryabrata. S.1983:55) 

 

E. Definisi Operasional 

Definisi operasional suatu definisi yang didasarkan atas sifat-sifat 

hal yang didefinisikan yang dapat diamati (di observasi). Suryabrata.S 

(1983:76). 

 Definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Teknik modeling simbolis : 

Suatu teknik konseling yang menampilkan model/tokoh yang 

disajikan dalam bentuk film. Dalam penelitian ini model  ditampilkan 

dalam bentuk film anak-anak yang meliputi tiga judul, antara lain: ariel 

dan raja langit, petualangan 100 jam dan pildacil. 

 

 



 

 

45

2. Aktivitas Pembelajaran : 

Aktivitas Pembelajaran adalah suatu proses pembelajaran yang 

dilaksanakan di sekolah, dan menjadikan anak menjadi aktif dalam 

proses pembelajaran, siswa yang aktif dalam proses pembelajaran 

memiliki ciri sebagai berikut. 

a) Berani bicara di depan orang lain  

b) Berani menjawab pertanyaan guru 

c) Berani bertanya pada orang lain  

d) Berani maju di depan kelas. 

 

F. Metode dan Alat Pengumpul Data 

Dalam penelitian ini metode dan alat pengumpul data yang 

dipergunakan adalah berupa observasi langsung yaitu cara pengambilan 

data yang menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain 

untuk keperluan tersebut. (Sudjana, 1996;45). Karena mengingat hal 

yang diteliti berupa tingkah laku jadi observasi merupakan alat yang 

tepat.  

 

G. Teknik Analisis Data  

  Teknik Analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif-

kuantitatif, yaitu berupa uraian dan angka, di mana data yang di dapat 

berupa angka kemudian di uraikan dalam bentuk kalimat, tujuan 

penelitian deskriptif-kuantitatif adalah untuk membuat pecandraan secara 

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat 

populasi (Suryabrata.S 1983 :18).  
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Dalam penelitian ini instrument tidak di cari validitas dan 

reliabilitas, hal ini di karenakan instrumen ini menggunakan validitas 

konstruksi yaitu pengambilan instrument berasal dari kisi-kisi serta 

definisi operasional yang di konsultasikan kepada orang yang ahli di 

bidangnya.  

Data dalam penelitian ini berupa data kontinu yaitu data hasil 

pengukuran dan merupakan data intern yaitu mengukur keadaan dalam  

satu tempat. (Sudjana.1996 :5). Oleh karena itu dalam menganalisis 

menggunakan rumus uji T-test, dalam penelitian ini rumus wilcoxon 

tidak tepat di gunakan karena rumus wilcoxon menghendaki subjek 

kurang dari 28 Sampel, sedang dalam penelitian ini menggunakan 45 

sampel, jadi rumus T-test lebih tepat digunakan.  

( )1

t
2

−

=
∑

NN
x

Md

d

 

Md  = mean dari perbedaan pre-test dan post-test 

xd  = deviasi masing-masing subjek (d-Md) 

Σx2d = jumlah kuadrat deviasi 

N  = subjek pada subjek 

d.b  = ditentukan dengan N-1 

(Hadi .Sutrisno, 2004 : 487) 
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BAB 1V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil Penelitian  

1. Hasil  Pre-Test Aktivitas Pembelajaran  

Pre-Test dilaksanakan pada tanggal  4 November 2006, pada jam 

kedua  yaitu pada pelajaran matematika, pada pelajaran matematika ini 

siswa hadir semua yaitu sejumlah 45 siswa, aktivitas pelajaran yang 

berlangsung tampak kurang aktif, pada pengamatan Pre-Test  terlihat 

beberapa anak yang kurang konsentrasi terhadap proses pembelajaran 

yang berlangsung, hal ini terlihat dari beberapa  anak yang diam,  bukan 

dikarenakan konsentrasi, namun lebih pada anak-anak tersebut sibuk 

dengan dirinya sendiri, hal ini terbukti dari beberapa anak yang sibuk 

memainkan rambut, serta memainkan alat tulisnya. 

Aktivitas guru  pada  saat pre-test di laksanakan   yaitu sedang 

memberi tugas kepada siswa-siswa untuk mengerjakan soal-soal LKS, 

dengan memberikan waktu 30 menit kepada siswa untuk mengerjakan 

soal uraian sebanyak 3 butir, pada saat siswa sedang mengerjakan soal-

soal guru mata pelajaran matematika  meninggalkan mereka, anak-anak  

gaduh banyak yang mondar-mandir, ada yang ngobrol dengan teman dan 

ada pula anak-anak yang asyik dengan dirinya sendiri, kurang lebih  20 

menit kemudian guru masuk ke ruang kelas, dan anak-anak terlihat diam 

dan mengerjakan soal yang telah di berikan,  guru  matematika tersebut 

bertanya sudah belum? Anak-anak menjawab belum, saat anak-anak  
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mengerjakan soal yang telah di berikan,  guru tersebut  duduk di depan 

dan sesekali guru tersebut  berdiri di dekat pintu mengawasi anak-anak, 

setelah  waktu yang di tentukan habis  guru matematika pun mulai 

mengajar, pertama kali yang dilakukan guru tersebut adalah menyuruh 

anak-anak untuk menyimak pekerjaan mereka, dan guru  mengerjakan 

soal-soal tersebut, setelah guru  mengerjakan soal-soal  di papan tulis, 

kemudian guru  menayakan apakah jawaban mereka salah atau benar, dan 

mereka secara serempak menjawab benar, setelah mereka menjawab benar 

guru pelajaran matematika  melanjutkan pada soal yang berikutnya 

Tanpa mengecek hasil pekerjaan masing-masing siswa apakah  

jawaban mereka  benar,  ataupun benar-benar sudah selesai mengerjakan, 

guru tersebut terus mengerjakan soal sampai selesai, dari hasil Pre-Test 

terlihat sedikit siswa yang bertanya, ataupun menjawab pertanyaan guru 

padahal mereka belum paham dan jelas tentang pelajaran yang 

berlangsung, hal ini terbukti dengan banyaknya siswa yang belum selesai 

mengerjakan soal-soal tersebut, hal ini terbukti  dari kesibukan mereka 

saat jam istirahat, mereka tidak memanfaatkan jam istirahat untuk bermain 

atau keluar ruang untuk jajan melainkan untuk menyelesaikan hasil 

pekerjaan seperti yang dicontohkan di papan tulis. 

Hal ini dikarenakan guru kurang melibatkan siswa dalam proses 

belajar mengajar, oleh sebab itu banyak siswa yang kurang aktif dalam 

proses pembelajaran, dari hasil pengamatan Pre-Test dari 20 aspek yang 

diamati aspek yang paling menonjol adalah aktivitas visual dan aktivitas 

listening. Yaitu  mendengarkan pertanyaan guru dan mendengarkan jawaban 
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guru karena guru hanya memfasilitasi seperti itu. Untuk aktivitas yang lain 

seperti aktivitas Oral, aktivitas motorik,  aktivitas mental dan aktivitas 

emosional,  kurang menonjol di bandingkan dengan aktivitas yang lain.  Hal 

ini dibuktikan dengan hasil observasi sebagai berikut: 

No. Indikator  Pre-test 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

Menyimak buku panduan sesuai materi yang telah 

diterangkan guru. 

Memperhatikan gambar yang sedang di tampilkan. 

Memperhatikan aktivitas guru di depan kelas. 

Bertanya kepada Guru 

Menjawab pertanyaan guru 

Menjawab pertanyaan dari siswa lain 

Mengeluarkan pendapat 

Mendengarkan Penjelasan dari guru. 

Mendengarkan penjelasan siswa lain. 

Mendengarkan pertanyaan dari guru  

Mendengarkan pertanyaan dari siswa lain. 

Aktif memeragakan alat-alat (kesenian dan olah raga) 

Mencatat/Meringkas. 

Ikut memecahkan masalah  

Terlibat dalam diskusi  

Mengerjakan soal di papan tulis . 

Berpidato, bersajak di depan kelas. 

105 

 

102 

101 

90 

91 

91 

94 

106 

105 

110 

109 

91 

90 

88 

89 

90 

91 
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18. 

19. 

20 

Bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. 

Senang dalam melaksanakan tugas  

Tenang dalam mengikuti pelajaran. 

95 

93 

94 

∑ 1925 

 

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa aktivitas yang tinggi adalah  aspek 

no 1,2,3,8,9,10,11. Sedang aktivitas yang rendah adalah  aspek no 

4,5,6,7,12,13,14,15,16,17,18,19,20. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada 

lampiran observasi pre-test pada halaman ( 96 ). 

 
2. Proses Pemberian Treatment Modeling Simbolis Dalam Bentuk Film  

a. Film Ariel dan Raja Langit 

Pemutaran film ini dilaksanakan dua kali, pada tanggal 9 oktober 

pemutaran film bagian pertama dan pada tanggal 10 Oktober 

pemutaran film bagian kedua. 

Ini merupakan film pertama yang mereka lihat di dalam kelas 

bahkan mereka baru pertama kali melihat film ini, oleh sebab itu 

anak-anak sangat antusias, film ini di bagi dalam dua bagian tiap 

bagian membutuhkan waktu sebanyak 60 menit, memang terlalu 

lama namun dari unsur fun atau hiburan  yang ada dalam film ini 

tidak membuat mereka bosan. 

Anak-anak sangat antusias melihat pemutaran film ini semua 

anak dapat hadir yaitu berjumlah 45 siswa, pemutaran film ini di 

lakukan di dalam kelas V SD N Sekaran 01 pada jam 12 siang 
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sepulang sekolah, walaupun siswanya tergolong banyak namun hal itu 

tidak menggangu dalam proses pemutaran film, hal ini di karenakan 

televisinya cukup besar dan di lengkapi dengan sound suara yang 

sangat kencang jadi siang hari maupun banyaknya anak tidak 

mengganggu proses pemutaran film. 

Pada pemutaran film yang pertama terlihat sekali betapa mereka 

sangat menyukai acara-acara seperti ini karena sebelumnya mereka 

belum mendapat perlakuan seperti ini sebelumnya, sesekali mereka 

berteriak ketika filmnya menegangkan dan sesekali mereka tertawa 

ketika mereka melihat adegan yang lucu, namun sesekali mereka 

terlihat kecewa ketika peneliti menghentikan film tersebut. 

Pada bagian-bagian tertentu peneliti mematikan film untuk 

menyampaikan kepada siswa hal-hal yang perlu ditunjukkan, nilai-

nilai pesan yang harus dipahami oleh siswa, dan siswa pun mampu  

menunjukkan sikap dan pesan-pesan apa yang perlu mereka tiru dan 

mereka miliki, dari respon tersebut dapat dikatakan bahwa teknik 

modeling simbolis ini sangat efektif bagi mereka.  

Pada tanggal 13 Oktober 2006, jam 07.00- 08.00, yaitu 

mengadakan evaluasi, evaluasi film yang pertama ini meliputi diskusi 

yang dibagi menjadi sembilan kelompok, dimana setiap kelompok 

terdapat lima anak, dalam satu kelompok mengumpulkan satu 

kesimpulan yang meliputi nilai-nilai dan pesan-pesan apa yang dapat 

diambil dari film pertama tersebut, atas kesepakatan bersama 

kelompok tersebut salah satu siswa mewakili kelompoknya untuk 

menyajikan hasil diskusi mereka, dalam kelompok tersebut di buat 
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kesepakatan yang di pimpin oleh wali kelas bahwa yang maju untuk 

menyampaikan hasil diskusi adalah anak-anak yang secara acak di 

panggil oleh guru kelas dan siswa harus siap dan berani untuk maju ke 

depan kelas,  

Hal ini dapat dikatakan bahwa pemutaran film anak-anak yang 

pertama kalinya sudah menunjukkan hasil bahwa anak-anak sudah 

siap untuk maju ke depan kelas jika sewaktu-waktu ditunjuk oleh guru 

kelas untuk maju, dan dari hasil awal itu setidaknya sudah ada sedikit 

harapan, bahwa anak-anak yang tadinya sulit ketika disuruh maju 

berkat pemutaran film dan kesepakatan dari guru siswa  yang tadinya 

pendiam berani untuk maju ke depan kelas.  

b. Film  Petualangan 100 jam  

Pemutaran film ini dilaksanakan dua kali, pada tanggal 16 

oktober pemutaran film bagian pertama dan pada tanggal 17 Oktober 

pemutaran film bagian kedua.  

Pemutaran film ini di lakukan di dalam ruang  kelas V SD N 

Sekaran 01 pada jam 12.15 WIB  sepulang sekolah, walaupun 

siswanya tergolong banyak namun hal itu tidak menggangu dalam 

proses pemutaran film, hal ini di karenakan televisinya cukup besar 

dan di lengkapi dengan sound suara yang sangat keras 

Ini merupakan film kedua  yang mereka lihat di dalam kelas 

bahkan mereka baru pertama kali melihat film ini, sebelumnya mereka 

belum pernah melihat ini di televisi ataupun di sekolah oleh sebab itu 

anak-anak sangat antusias, film ini berdurasi sama seperti film yang 
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pertama yaitu  di bagi dalam dua bagian tiap bagian membutuhkan 

waktu sebanyak 60 menit, memang terlalu lama namun dari unsur fun 

atau hiburan  yang ada dalam film ini tidak membuat mereka bosan, 

anak-anak sangat antusias melihat film ini pada pemutaran film ini 

semua anak dapat hadir yaitu berjumlah 45 siswa.. 

Pada bagian-bagian tertentu peneliti mematikan film untuk 

menyampaikan kepada siswa hal-hal yang perlu ditunjukkan, nilai-

nilai pesan yang harus dipahami oleh siswa, dan siswa pun mampu  

menunjukkan sikap dan pesan-pesan apa yang perlu mereka tiru dan 

mereka miliki, dari respon tersebut dapat dikatakan bahwa teknik 

modeling simbolis ini sangat efektif bagi mereka 

 Pada tanggal 20 Oktober 2006 pada jam pertama, yaitu jam 

07.00-08.00 diadakan evaluasi, evaluasi film kedua ini hampir sama 

dengan kegiatan evaluasi pada film yang pertama, kegiatan  ini 

meliputi diskusi yang dibagi menjadi sembilan kelompok,  

Setiap kelompok terdapat lima anak, dalam satu kelompok 

mengumpulkan satu kesimpulan yang meliputi nilai-nilai dan pesan-

pesan apa yang dapat di ambil dari film kedua  tersebut, atas 

kesepakatan bersama antara siswa dan guru kelas, siswa harus siap 

jika sewaktu-waktu di tunjuk untuk menyamapikan hasil diskusi.  

 

c.  Video PILDACIL   

Pemutaran video  ini dilaksanakan satu kali yaitu pada tanggal 

23 Oktober, dan disaksikan seluruh siswa kelas V sebanyak 45 siswa. 
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ini merupakan video ke tiga  yang mereka lihat di dalam kelas, acara 

Pildacil ini merupakan  acara yang pernah ditayangkan oleh salah satu 

televisi swasta,  

Walaupun acara ini pernah diputar disalah satu televisi namun 

tidak semua anak tahu, selain karena tidak ada televisi di rumah juga 

ada yang tidak tahu acara ini, dari 45 siswa kelas V bahkan hanya lima 

anak yang pernah melihat acara ini, video ini ada dua keping, tiap 

keping menyajikan empat model yang berbeda tiap bagian 

membutuhkan waktu sebanyak 35 menit, terlalu singkat jika di 

bandingkan dengan film-film yang terdahulu. 

 Mereka juga antusias dengan pemutaran video ini karena model 

yang disajikan masih kecil-kecil bahkan ada yang baru kelas satu 

Sekolah Dasar jadi mereka sebagai anak yang lebih tua merasa bangga 

dan kagum pada model-model yang disajikan.  

Model-model yang disajikan membuat mereka senang karena 

video ini ada warna lain setelah beberapa kali melihat film dan ini 

tidak membuat mereka bosan. Namun sesekali mereka terlihat kecewa 

ketika peneliti menghentikan video  tersebut, pada bagian-bagian 

tertentu peneliti mematikan film untuk menyampaikan kepada siswa 

hal-hal yang perlu ditunjukkan, nilai-nilai pesan yang harus dipahami 

oleh siswa, dan siswa pun mampu  menunjukkan sikap dan pesan-

pesan apa yang perlu mereka tiru dan mereka miliki, dari respon 

tersebut dapat dikatakan bahwa teknik modeling simbolis ini sangat 

efektif bagi mereka.  
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Pada tanggal 24 Oktober 2006 pada jam pertama, yaitu jam 

07.00- 08.00, yaitu mengadakan evaluasi, evaluasi video yang ketiga 

ini berbeda dengan evaluasi pada pemutaran video yang pertama dan 

kedua, pada evaluasi video yang ketiga ini dilakukan secara individu 

yaitu tiap anak harus mampu menghasilkan suatu tema pidato yang 

bagus dan berani tampil di depan kelas, jadi tiap anak memiliki tugas 

yang asama yaitu membuat pidato dan atas kemauan sendiri ataupun 

karena ditunjuk oleh wali kelas si anak harus siap untuk maju ke 

depan kelas dan membacakan hasil pekerjaanya itu.  

d. Hasil evaluasi modeling simbolis.  

Dalam pelaksanaannya ketiga video merupakan video yang 

sudah jelas baik judul, durasi, serta unsur-unsur sesuai dengan 

kebutuhan siswa sekolah dasar, sehingga siswa mampu menyerap 

makna dan pesan yang terkandung dalam  ketiga video tersebut. 

Ketiga video yang ditampilkan memiliki kelebihan tersendiri, 

sesuai dengan kebutuhan anak sekolah dasar yang  merupakan sarana 

yang tepat untuk meningkatkan aktivitas pembelajaran sesuai dengan 

porsi kelebihan masing-masing, ketiga video itu saling melengkapi 

yang akhirnya ke tiga video ini aktif untuk meningkatkan aktivitas 

pembelajaran. 

Ke tiga video ini  yaitu Ariel dan Raja langit serta Petualangan 

100 jam Terbitan dari “CINEKOM” serta PILDACIL  sengaja di 

rancang untuk memberikan contoh kepada anak-anak seusianya yaitu 

anak-anak sekolah dasar untuk mampu menangkap pesan yang baik 



 

 

56

dari ke tiga video tersebut, ke tiga video tersebut  berbahasa Indonesia 

jadi anak mampu dan dengan mudah menyerap tiap kalimat dan 

mudah untuk memahami sesuai yang dikehendaki, untuk dapat 

meningkatkan aktivitas pembelajaran.  

3. Hasil  Post Test Teknik Modeling Simbolis 

Post Test dilaksanakan pada tanggal 24 November 2006 pada 

pelajaran yang sama yaitu pada pelajaran matematika, Hasil yang di dapat 

dalam Post-Test sangat berbeda dengan hasil pengamatan dari Pre-Test, 

Perbedaan ini banyak terlihat dari aktivitas pembelajaran yang 

berlangsung,  

Saat pertama guru masuk, guru matematika mengucapkan salam, 

dan kemudian menyuruh anak-anak mengeluarkan LKS yang kemarin di 

buat Pekerjaan Rumah, setelah anak-anak mengeluarkan LKS, di suruh 

membuka pada halaman yang  di buat Pekerjaan Rumah dan menanyakan 

pada anak-anak apakah sudah selesai dan apakah ada kesulitan dalam 

mengerjakan tugas rumah tersebut, anak-anak menjawab sudah selesai, 

dan guru tersebut mondar-mandir mendekati anak satu–per satu melihat 

apakah anak-anak sudah mengerjakan pekerjaan rumah dengan baik dan 

disiplin.  

Aktivitas selanjutnya adalah Guru tersebut menawarkan kepada 

anak-anak siapa yang berani maju terlebih dahulu, dan ada beberapa anak 

yang menawarkan diri untuk maju ke depan kelas, setelah salah satu siswa 

maju ke depan kelas untuk mengerjakan Pekerjaan Rumah di papan tulis, 

kemudian guru mengoreksi dan menjelaskan hasil pekerjaan salah satu 
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siswa tersebut, dan menanyakan pada siswa bagian mana yang sulit dan 

belum di pahami oleh siswa yang lain. 

Untuk menyelesaikan soal yang lain, guru tersebut memanggil nama 

anak sesuai tanggal hari ini, yaitu hari saat berlangsungnya aktivitas 

pembelajaran ini, dan siswa yang di panggil mengerjakan soal  di papan 

tulis. Dan hal itu terus berlanjut sampai semua soal terselesaikan, dan tak 

lupa sesekali guru tersebut menanyakan di mana letak kesukaran dalam 

melaksanakan tugas tersebut. 

Selain itu tidak terlihat anak-anak yang main sendiri, atapun ngobrol 

dengan teman yang lain, karena guru pelajaran matematika tidak 

meninggalkan kelas sebelum pelajaran tersebut selesai, selain itu sekarang 

guru lebih sering berinteraksi dan melibatkan siswa dalam proses 

pembelajaran, jadi ada timbal balik antara murid dan guru. 

Hasil pengamatan Pos-Test mengatakan bahwa dari ke dua puluh 

aspek yang di amati, hampir seluruh aspek yang di amati mengalami 

peningkatan dalam hal aktivitas siswa, hal ini terlihat dari aspek yang pada 

Pre-Test tidak terlihat atau tidak Menonjol, pada Post –Test  terlihat hasil 

peningkatannya, hal ini terlihat pada beberapa aktivitas  yang diamati, di 

antaranya ialah  aktivitas oral, aktivitas mental, aktivitas emosional, serta 

aktivitas motorik, hal ini terbukti dari data observasi pos-test sebagai 

berikut. 

No. Indikator  Post test 

1. 

 

2. 

Menyimak buku panduan sesuai materi yang telah 

diterangkan guru. 

Memperhatikan gambar yang sedang di tampilkan. 

108 

 

107 

57 
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3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20 

Memperhatikan aktivitas guru di depan kelas. 

Bertanya kepada Guru 

Menjawab pertanyaan guru 

Menjawab pertanyaan dari siswa lain 

Mengeluarkan pendapat 

Mendengarkan Penjelasan dari guru. 

Mendengarkan penjelasan siswa lain. 

Mendengarkan pertanyaan dari guru  

Mendengarkan pertanyaan dari siswa lain. 

Aktif memeragakan alat-alat (kesenian dan olah raga) 

Mencatat/Meringkas. 

Ikut memecahkan masalah  

Terlibat dalam diskusi  

Mengerjakan soal di papan tulis . 

Berpidato, bersajak di depan kelas. 

Bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. 

Senang dalam melaksanakan tugas  

Tenang dalam mengikuti pelajaran. 

133 

126 

120 

121 

119 

117 

115 

129 

123 

103 

120 

103 

109 

110 

116 

125 

126 

130 

∑ 2365 

 

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa  semua aktivitas mengalami 

peningkatan dibandingkan dengan saat pre test dilaksanakan. ( Data 

Statistik dapat di lihat pada lembar observasi Post-Test pada halaman 98). 
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Dari hasil observasi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dengan 

adanya perlakuan dengan teknik modeling simbolis, aktivitas pembelajaran 

menjadi meningkat. 

Efektivitas teknik modeling simbolis dalam meningkatkan aktivitas 

pembelajaran diperkuat dengan perhitungan dengan uji T-Test sebagai 

berikut 

Md = 
N

d∑  = 
45
435  = 9.667 

∑ 2
dx   = 

( )
∑ ∑

N
d

 - d
2

2  

 = 5613 - ( )
45

435 2

 

 = 5613 - 
45

189225  

 = 5613 – 4205 

 = 1408 

t  = 

( )1 - N N
x

Md
2
d∑

 

 = 

1) - (45 45
1408
667.9  

 = 

1980
1408
667.9  

 = 
843.0
667.9  

 = 11.47 

dk = N – 1 = 45 – 1 = 44  
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Pada taraf signifikansi 5% dengan dk = 44 diperoleh ttabel = 2,021   

Karena harga thitung lebih besar dari ttabel (11.47 > 2,021) sehingga H0 ditolak dan 

H1 diterima, yang berarti ada peningkatan aktivitas pembelajaran sesudah adanya 

teknik modeling simbolis. 

 

Pembahasan  

Aktivitas pembelajaran yang tinggi adalah apabila sebagian besar siswa 

aktif dalam proses pembelajaran yang ditandai dengan meningkatnya segala 

aktivitas pembelajaran, antara lain aktivitas visual, aktivitas oral, aktivitas 

listening, aktivitas motorik, aktivitas mental  dan aktivitas emosional.  

Model simbolis dalam bentuk film ternyata mampu memberikan 

gambaran secara kongrit kepada siswa yang harus berfikir kongrit pula, 

tentang bagaimana cara mereka beraktivitas dalam pembelajaran di kelas.Hal 

ini telah terbukti dengan penelitian yang secara deskriptif dan kualitatif telah 

disampaikan di depan. 

Efektifitas teknik modeling simbolis ini sesuai dengan teori yang 

dikemukakan oleh Bandura bahwa model simbolik telah digunakan dan 

berhasil dalam berbagai situasi, klien yang mengalami rasa takut yang 

kemudian disuruh mengamati sesuatu model atau model yang telah berhasil 

menghadapi situasi-situasi ketakutan tanpa akibat negatif, maka kemudian 

dapat mengurangi dan menghilangkan rasa ketakutannya. 

Efektivitas teknik modeling simbolis ini juga dipertegas oleh Egan 

dalam Cormier and Cormier (1985:169) yang menyatakan bahwa modeling 
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simbolis adalah bagaimana mereka melihat sesuatu dan mereka mencoba dan 

memberanikan diri untuk seperti apa yang telah dilakukan model. 

Hal ini terbukti dalam penelitian ini yaitu setelah siswa kelas V melihat 

model simbolik mereka mampu menunjukkan perubahan, yaitu dari siswa 

yang kurang aktif dalam pembelajaran menjadi aktif dalam pembelajaran, hal 

ini ditunjukkan dengan berani maju di depan kelas, berani bertanya kepada 

guru, hal ini dapat disimpilkan bahwa setelah melihat model simbolik dalam 

bentuk film anak-anak mampu meningkatkan aktivitas pembelajaran yang 

meliputi 20 aspek yang terbagi dalam enam aspek aktivitas, yaitu aktivitas 

visual, aktivitas motorik, aktivitas listening, aktivitas oral, aktivitas mental 

dan aktivitas emosional. 

Dari hasil observasi Pre-Test dan Post-Test dapat dilihat bahwa ada 

perubahan hasil antara sebelum ada perlakuan dengan teknik modeling 

simbolis dan sesudah ada perlakuan dengan teknik modeling simbolis, hal ini 

terbukti dengan hasil observasi sebagai berikut: 

No. Indikator  Pre-test Pos-test

1. 

 

2. 

 

3. 

4. 

5. 

Menyimak buku panduan sesuai materi yang 

telah diterangkan guru. 

Memperhatikan gambar yang sedang di 

tampilkan. 

Memperhatikan aktivitas guru di depan kelas. 

Bertanya kepada Guru 

Menjawab pertanyaan guru 

105 

 

102 

 

101 

90 

91 

108 

 

107 

 

133 

126 

120 

61
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6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20 

Menjawab pertanyaan dari siswa lain 

Mengeluarkan pendapat 

Mendengarkan Penjelasan dari guru. 

Mendengarkan penjelasan siswa lain. 

Mendengarkan pertanyaan dari guru  

Mendengarkan pertanyaan dari siswa lain. 

Aktif memeragakan alat-alat (kesenian dan olah 

raga) 

Mencatat/Meringkas. 

Ikut memecahkan masalah  

Terlibat dalam diskusi  

Mengerjakan soal di papan tulis . 

Berpidato, bersajak di depan kelas. 

Bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. 

Senang dalam melaksanakan tugas  

Tenang dalam mengikuti pelajaran. 

91 

94 

106 

105 

110 

109 

91 

 

90 

88 

89 

90 

91 

95 

93 

94 

121 

119 

117 

115 

129 

123 

103 

 

120 

103 

109 

110 

116 

125 

126 

130 

∑ 1925 2365 

 

Dari hasil  pre-test dan post-test tersebut di atas dapat disimpulkan 

bahwa ada peningkatan hasil antara pre-test dan pos-test dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa aktivitas pembelajaran siswa kelas V SDN Sekaran 

01 menjadi meningkat setelah diberikan treatment dengan teknik modeling 

simbolis. 
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Efektivitas teknik modeling simbolis dalam meningkatkan aktivitas 

pembelajaran diperkuat dengan  perhitungan  Uji T-test  yang didapatkan  

hasil perbandingan antara Pre-test (Sebelum ada perlakuan dengan teknik 

modeling simbolis) dan Pos-Test ( setelah ada perlakuan dengan teknik 

modeling simbolis) diketahui bahwa nilai  THitung (11,47) >T Tabel (2,021) yang 

berarti keputusanya adalah menolak Hipotesis (H0) dan menerima hipotesis 

(H1) atau dengan kata lain setelah adanya perlakuan dengan teknik modeling 

simbolis dalam upaya peningkatan aktivitas pembelajaran pada siswa kelas V 

SDN Sekaran 01 Gunungpati tingkat aktivitas pembelajaran lebih tinggi. Hal 

ini diperkuat dari pendapat Nana Sudjana bahwa apabila H0 ditolak  dan 

Hipotesis H1 diterima maka penelitian tersebut berhasil. 

Selain itu dari hasil penelitian didapatkan bahwa penggunaan teknik 

modeling simbolis dalam upaya peningkatan aktivitas pembelajaran 

memungkinkan penyajian pembelajaran secara menarik, inovatif, tidak 

membosankan, dan dapat digunakan sendiri. Selain siswa akan lebih cepat 

mengerti dan memahami isi pesan yang ditampilkan model, siswa juga akan 

mudah mengingat perilaku model dan akan selalu membekas dalam ingatan 

Proses pemberian treatmen modeling simbolis disaksikan oleh guru 

kelas V dan beberapa guru kelas lainnya, dengan demikian modeling simbolis 

dalam bentuk film dapat memberi rujukan kepada guru-guru kelas yang 

menyaksikan, hal ini terbukti bukan hanya siswa yang mengalami perubahan 

namun pada guru pelajaran matematika juga mengalami perubahan yaitu pada 

cara mengajar yang semula tidak memfasilitasi siswa untuk melakukan segala 
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aktivitas dalam pembelajaran, menjadi memfasilitasi siswa sehingga siswa 

mengalami perubahan dari yang tidak aktif menjadi aktif. 

Perubahan tersebut dibuktikan dari beberapa hal dalam proses 

pembelajaran, antara lain guru pelajaran matematika memfasilitasi siswa 

untuk bertanya, dengan cara menanyakan pada siswa apakah mereka sudah 

paham atau belum, selain itu guru pelajaran tersebut secara acak memanggil 

nama siswa untuk mempertegas apakah mereka paham dengan pelajaran yang 

telah dilaksanakan. 

Selain itu guru pelajaran matematika juga mengelilingi siswa untuk 

melihat hasil pekerjaan mereka, apakah pekerjaan mereka sudah selesai atau 

belum. Dari perubahan yang ditunjukkan oleh guru mata pelajaran tersebut 

dapat disimpulkan bahwa selain siswa yang mengalami perubahan dari yang 

tidak aktif menjadi aktif, guru pun mengalami perubahan dalam proses belajar 

mengajar, hal ini dapat di simpulkan bahwa teknik modeling simbolis efektif 

untuk meningkatkan aktivitas pembelajaran, dan memberikan rujukan kepada 

guru bagaimana guru harus bersikap dalam proses pembelajaran di kelas. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan  

Dari  penelitian yang dilakukan pada  siswa kelas V Sekolah Dasar 

Negeri  Sekaran  01 Gunungpati dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Setelah ada perlakuan dengan teknik modeling simbolis di ketahui bahwa 

aktivitas pembelajaran  mengalami peningkatan antara lain aktivitas oral, 

aktivitas emosional, aktivitas motorik, aktivitas visual, aktivitas 

mental,dan aktivitas listening. 

2. Dari hasil statistik dapat disimpulkan bahwa teknik modeling simbolis  

terbukti efektif dalam meningkatkan aktivitas pembelajaran. 

 

B. Saran  

Berdasarkan simpulan di atas  dapat diberikan saran kepada Sekolah 

Dasar Negeri Sekaran 01 Gunungpati  sebagai berikut : 

1. Melanjutkan teknik modeling simbolis agar siswa tetap aktif dalam 

aktivitas pembelajaran. 

2. Mengadakan evaluasi terhadap aktivitas pembelajaran yang berlangsung. 
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