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ABSTRAK 

Sudiyati. 2013. Upaya Meningkatkan Kreatif Intelegensi Anak Buddhis Melalui 

Keterampilan Bertanya dan Diskusi di Sekolah Dasar Wates 01.Skripsi, 

Jurusan  dharma acarya, STAB Syailendra Semarang. Pembimbing: (1) 

Zon Vanel, S.S., M.Si., (2) Waldiyono, S.Ag. 

 

Kata kunci: Keterampilan Bertanya dan Diskusi, Kreatif Intelegensi Anak 

Buddhis,  

 

Penelitian tentang keterampilan bertanya dan diskusi dalam usaha 

meningkatkan kreatif intelegensi anak Buddhis di Sekolah Dasar Negeri wates 01 

dilatarbelakangi oleh masih kurangnya keaktifan dan pemahaman siswa terhadap 

materi pendidikan agama Buddha. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

sejauhmana kemampuan berpikir siswa (anak) yang ditimbulkan oleh penerapan 

keterampilan bertanya dan diskusi usaha meningkatkan kreatif intelegensi anak 

Buddhis di SDN Wates 01.  

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan 

menerapkan keterampilan bertanya dan diskusi pada proses pembelajaran. Dalam 

penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data 

dikumpulkan melalui tes, pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Tes 

dilakukan dengan memberikan soal evaluasi pada akhir pertemuan setiap siklus. 

Pengamatan dilakukan dengan pengamatan langsung. Wawancara dilakukan 

secara mendalam dengan informan. Dokumentasi dilakukan dengan cara 

memotret gambar yang dapat dijadikan bukti penelitian. 

Hasil penelitian menunjukkan: (1) hasil evaluasi dengan rata-rata pada siklus 

I, kelas 3 sebesar 68, kelas 4 adalah 72.11, dan kelas 5 diperoleh 75. Pada siklus 

II, kelas 3 adalah 73.1, kelas 4 dengan 73.62, dan kelas 5 sebesar 75.20. Siklus III 

untuk kelas 3 diperoleh 76.4, kelas 4 sebesar 72.52, dan kelas 5 adalah 79.15. 

Hasil observasi siswa dilakukan oleh dua obsever setiap pertemuan untuk masing-

masing kelas. Rata-rata hasil observasi pada siklus I, kelas 3 sampai kelas 5 

kategori kurang. Pada siklus II  rata-rata hasil observasi dalam kategori cukup, 

siklus III meningkat dalam kategori baik. Hasil wawancara setelah 6 kali 

pertemuan diketahui untuk kelas 3 ada 60%) jelas dan mudah bertanya dan 

diskusi, kelas 4 ada 66.7%, dan kelas 5 87.5% yang memilih dengan bertanya dan 

diskusi. Alasan lain lebih suka dan enak dengan bertanya dan diskusi karena tidak 

jenuh dan tidak ngantuk saat pelajaran. Dari hasil data yang diperoleh di atas 

dapat disimpulkan bahwa keterampilan bertanya dan diskusi dapat meningkatkan 

kreatif intelegensi anak Buddhis pada pendidikan agama Buddha di SDN Wates 

01. 

 

 



 

ABSTRACT 

Sudiyati. 2013. Efforts Increase Creative Intelegence of Buddhists Children 

Through Questioning and discussion Skill at Wates Elementary School 01. 

Paper, dharma acarya's major, STAB Syailendra Semarang. Advisors: (1) 

Zon Vanel, S.S., M. Si., (2) Waldiyono, S. Ag. 

The research about asking and discussion skill in the effort to increase 

creative intelegence of Buddhists children at Wates Elementary School 01 was 

inspired by the lack of students activity and understanding on the material of the 

Buddhist religion lesson. This research intents to know how far the students 

thought potency evoked by the skill implementation on asking and discussion to 

increase the creative intelegence of Buddhist children at SDN Wates 01.   

This research is used Classroom Action Research (CAR) by applying the 

skills to ask and discussion on the process of learning. This research employs 

descriptive research with qualitative approach. The data was gathered via test, 

observation, interview, and documentation. Test done by giving the evaluation 

questions at the the end of each cycle. Observation were made by direct 

observation. The interview was done exclusively with informan. The 

documentation was done by photographing the image to prove the research.  

The result of the research was: (1) the result of evaluation with average the on 

cycle, class 3 as much as 68, class 4 is 72.11, and class 5 as much as 75. On cycle 

II., class 3 was 73.1, class 4 was 73.62, and class 5 as much as 75.20. Cycle III.for 

class  3 was 76.4, class 4 as much as 72.52, and class 5 was 79.15. The student 

observation was done by two obsevers on each appointment for each class. The 

average result of observation on. cycle I, class 3 until class 5 was in insufficient  

category. On cycle II. average observation was in sufficient category, cycle III. 

improved in  good category. The result of the interview after 6 meetings was class 

3 was 60% clear and easy to ask and discuss, class 4 available 66.7%, and class 5 

87.5% who chose to ask and discuss. Another was they prefer to reason and ask 

discuss because not saturated and not sleepy while studying. From the result was 

acquired data, concluded that the skill to ask and discuss can increase creative 

intelegence of the Buddhists children on Buddhists religion education at SDN 

Wates 01.  

  

Key word : Skill asks and discussion, Creative Intelegence Buddhis's Child  
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan penting untuk masa depan anak. Anak yang memiliki 

pendidikan yang baik pada umumnya memiliki pengetahuan dan pengalaman 

yang luas. Pendidikan yang baik akan diperlukan ketika dewasa untuk 

menghadapi masalah-masalah kehidupan di lingkungan keluarga, masyarakat 

dan lingkungan tempat kerja. Pendidikan bertujuan untuk membantu peserta 

didik dalam mengembangkan semua potensi, kecakapan, serta karakteristik 

pribadinya ke arah yang positif. Pendidikan yang tepat dan sesuai sangat 

diperlukan untuk anak dalam menghadapi tantangan kehidupan ketika 

dewasa. Pendidikan yang tepat dan sesuai tidak terlepas dari seorang pendidik 

(guru). Seorang guru yang berkualitas akan dapat menerapkan metode-

metode pembelajaran guna meningkatkan potensi positif yang dimiliki oleh 

peserta didik, karena tujuan pendidikan dapat tercapai apabila metode 

pembelajaran yang digunakan sesuai. 

Guru mempunyai peran penting dalam proses pembelajaran untuk 

meningkatkan kreatif intelegensi anak. Kreatif intelegensi dapat meningkat 

karena dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu guru (pendidik), metode dan 

bahan pembelajaran serta dipengaruhi oleh lingkungan. Seorang guru akan 

menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan bahan ajar yang 



 

digunakan. Metode  yang sesuai dapat menunjang kegiatan belajar mengajar 

sehingga dijadikan sebagai alat yang efektif untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Seorang guru harus memiliki strategi agar anak didik dapat 

belajar secara efektif dan efisien sesuai pada tujuan yang diharapkan. Salah 

satu langkah untuk memiliki strategi tersebut adalah harus menguasai teknik-

teknik penyajian atau biasanya disebut metode mengajar. Metode yang sesuai 

dapat mempengaruhi keberhasilan dalam proses pembelajaran. Keberhasilan 

pembelajaran akan terlihat dari prestasi belajar siswa. Prestasi belajar 

merupakan salah satu bukti untuk menunjukkan ketuntasan siswa dalam 

mempelajari materi yang disampaikan oleh guru. Prestasi yang diraih 

dipengaruhi oleh kreatif intelegensi dari siswa sendiri. 

Prestasi belajar dapat diartikan sebagai hasil belajar siswa, karena 

melalui prestasi belajar, hasil belajar dapat diketahui. Hal tersebut juga tidak 

lepas dari peran guru dalam mengajar. Hasil observasi di Sekolah Dasar 

Negeri Wates 01 pada tanggal 14 Januari 2013, dengan melihat hasil belajar 

(nilai) siswa. Beberapa siswa masih mendapat nilai yang kurang seperti nilai 

5 dalam mata pelajaran pendidikan agama Buddha. Menurut hasil wawancara 

dengan guru agama Buddha (Bapak Kartomo, S.Ag.) untuk meningkatkan 

kreatif intelegensi siswa guna meraih prestasi belajar dalam pembelajaran 

diperlukan metode pembelajaran yang dapat diikuti oleh siswa. Dari hasil 

belajar tersebut, dapat dikatakan bahwa pemahaman siswa terhadap 

pendidikan agama Buddha masih kurang. Dengan demikian perlunya 



 

penerapan metode pembelajaran yang baru. Metode yang perlu digunakan 

tidak lepas dari keterampilan yang dimiliki oleh guru.  

Keterampilan diskusi dan bertanya yang diterapkan oleh guru dalam 

mengajar diharapkan dapat menjadikan siswa lebih aktif dan bersosialisasi 

terhadap  sesamanya.  Hal  ini terbukti  dengan  pernyataan Rusman bahwa 

proses diskusi  bukan  hanya  faktor  kecerdasan  anak  yang  dapat  

mempengaruhi  anak dalam berbicara. Tidak kalah pentingnya adalah 

faktor mental anak (keberanian), lebih tepatnya faktor kejiwaan 

(http://edukasi.kompasiana.com/2011/07/09/penerapan-metode-diskusi-

dalam-pembelajaran-di-sd-378950.html). Pernyataan dari Rusman 

membuktikan bahwa metode diskusi dan bertanya layak diterapkan 

dalam pendidikan Sekolah Dasar (SD). Melalui diskusi diharapkan dapat 

berpikir secara lebih kritis serta mampu mengungkapkan pikiran dan 

perasaannya dengan baik. 

Penerapan metode diskusi dapat mengembangkan keterampilan bertanya, 

berkomunikasi, menafsirkan, dan menyimpulkan pada diri siswa. Penerapan 

metode ini dapat diketahui dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Khusnul 

Khotimah mengenai peningkatan kemampuan menulis paragraf bahasa 

Indonesia siswa kelas VI  di SDN Yosowilangun Manyar, Kabupaten Gresik 

tahun 2006. Penelitian tersebut dilakukan terhadap 29 dari 30 siswa 

seluruhnya. Seperti observasi sebelumnya, langkah pertama hanya 

memberikan pengarahan dan bimbingan seperlunya terhadap kesulitan siswa. 

Langkah pertama hasilnya sebagian siswa belum bisa menyelesaikan seluruh 

http://edukasi.kompasiana.com/2011/07/09/penerapan-metode-diskusi-dalam-pembelajaran-di-sd-378950.html
http://edukasi.kompasiana.com/2011/07/09/penerapan-metode-diskusi-dalam-pembelajaran-di-sd-378950.html


 

tugasnya. Langkah kedua, peneliti memberikan siswa untuk mengerjakan 

sesuai dengan pemahamannya terhadap menulis paragraf sesuai penjelasan 

yang diterima. Pada langkah kedua ini, peneliti menggunakan pola diskusi 

dan bertanya dengan tujuan agar siswa dapat saling tukar pemahaman dengan 

yang lain lewat bertanya terhadap sesamanya. Hasil dari penelitian ini 

membuktikan hampir semua siswa aktif mengerjakan dengan serius walaupun 

yang sudah mengerjakan seluruh kegiatan sekitar 26 siswa (86,7%) dan hanya 

4 siswa (13,3%) yang belum. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan cara 

diskusi dan bertanya  dapat meningkatkan siswa lebih kreatif.  

Pendidikan Agama Buddha merupakan sarana untuk mengembangkan 

keterampilan anak didik dalam proses pembelajaran. Pendidikan Agama 

Buddha membantu anak didik dalam meningkatkan daya ingat melalui 

keterampilan mengajar yang dilakukan oleh pendidik. Dalam meningkatkan 

kreativitas anak didik dapat dilakukan melalui keterampilan bertanya dan 

diskusi pada waktu proses pembelajaran berlangsung.  

Proses pembelajaran dalam menciptakan pembelajaran yang kreatif dan 

menyenangkan diperlukan berbagai keterampilan, diantaranya keterampilan 

mengajar. Keterampilan mengajar sangat berperan dan menentukan kualitas 

pembelajaran yang kreatif, yaitu keterampilan bertanya dan diskusi karena 

dengan adanya pertanyaan dapat meningkatkan partisipasi anak didik dalam 

proses pembelajaran, mengembangkan pola berpikir yang baik dan membantu 

anak didik menentukan jawaban yang baik. Pola pikir yang kreatif dapat 



 

diperoleh melalui diskusi karena dengan diskusi akan mempermudah anak 

didik dalam menyampaikan pendapat. Keterampilan bertanya dan diskusi 

akan membantu anak didik untuk berpikir kreatif dalam menjawab pertanyaan 

dan mengemukakan pendapatnya. Apabila anak didik kreatif maka akan 

tercipta proses pembelajaran yang menyenangkan. Oleh karena itu, penulis 

menyusun skripsi tentang “Upaya Meningkatkan Kreatif Intelegensi Anak 

Buddhis melalui Keterampilan Bertanya dan Diskusi di Sekolah Dasar Negeri 

Wates 01.” 

 

B. Identifikasi Masalah 

Terdapat banyak masalah yang dapat diidentifikasi dalam kajian tentang 

“Upaya Meningkatkan Kreatif Intelegensi Anak Buddhis melalui 

Keterampilan Bertanya dan Diskusi di Sekolah Dasar Negeri Wates 01.” 

Berbagai masalah yang dapat diidenfikasi di sini adalah:  

1. Pentingnya kreatif intelegensi anak Buddhis dalam pendidikan Agama 

Buddha. 

2. Pentingnya metode mengajar dalam pendidikan Sekolah Dasar (SD) untuk 

meningkatkan kreatif intelegensi anak sehingga dapat menjadi bekal ketika 

dewasa. 

3. Pentingnya pendidikan Sekolah Dasar dengan menerapkan sistem 

pembelajaran dengan metode diskusi dan bertanya untuk meningkatkan 

kreatif intelegensi anak Buddhis. 

 



 

 

 

C. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini berfokus untuk 

menerapkan keterampilan bertanya dan diskusi dalam meningkatkan kreatif 

intelegensi anak Buddhis di Sekolah Dasar Wates 01. Penelitian ini 

digunakan untuk meneliti sejauhmana metode keterampilan diskusi dan 

bertanya dapat meningkatkan kreatif  intelegensi siswa, terutama terhadap 

mata pelajaran pendidikan agama Buddha. Materi pendidikan agama Buddha 

yang digunakan sebagai instrumen disesuaikan dengan silabus yang berlaku 

di Sekolah Dasar Negeri Wates 01. Adapun tindakan untuk mengetahui 

sejauhmana peningkatan kreatif  inteligensi  yang ditimbulkan dari penerapan 

keterampilan diskusi dan bertanya tersebut yaitu dengan menggunakan 

tahapan siklus. Tahapan siklus yang dimaksud yaitu memeriksa peningkatan 

kreatif inteligensi siswa dari hasil evaluasi di setiap dua pertemuan.  

 

D. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan beberapa masalah yang diidentifikasi, peneliti 

mengungkapkan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana konsep tentang kreatif intelegensi?  

2. Bagaimana konsep tentang keterampilan bertanya dan diskusi?  

3. Bagaimana aplikasi keterampilan bertanya dan diskusi di Sekolah Dasar 

Negeri Wates 01 dalam meningkatkan kreatif intelegensi anak Buddhis? 



 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin diketahui dalam penelitian ini adalah untuk: 

1. Mendeskripsikan kreatif intelegensi. 

2. Mendeskripsikan keterampilan bertanya dan diskusi. 

3. Mengetahui keterampilan bertanya dan diskusi dalam meningkatkan 

kreatif intelegensi anak Buddhis di Sekolah Dasar Negeri Wates 01. 

 

F. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Manfaat teoritis: 

Memberikan pengetahuan bagi pendidik Pendidikan Agama Buddha di 

Sekolah Dasar Negeri Wates 01 tentang metode mengajar khususnya 

dengan keterampilan diskusi dan bertanya untuk meningkatkan kreatif 

intelegensi anak Buddhis. 

2. Manfaat praktis 

Memberikan suatu gambaran pada pendidikan Sekolah Dasar, khususnya  

pendidikan Agama Buddha bahwa penerapan keterampilan diskusi dan 

bertanya dapat membantu meningkatkan kreatif intelegensi siswa 

terhadap pendidikan agama Buddha.   

 

 



 

 

G. Jadwal Penelitian 

1. Pelaksanaan Observasi : bulan Januari 2013 

2. Pelaksanaan tindakan kelas : Februari – April 2013 

3. Penyusunan Proposal : Januari-Februari 2013  

4. Seminar Proposal : 28 Februari 2013 

5. Penulisan Skripsi : Mei- Agustus 2013 

6. Ujian dan Revisi : Agustus 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Kajian Teori 

1. Pengertian Kreatif Intelegensi 

a. Pengertian Kreatif 

Kreatif mempunyai pengertian yaitu memiliki daya cipta (KBBI, 

2005: 599). Bentuk dari perbuatan kreatif disebut kreativitas yang 

berhubungan dengan intelegensi. Sukmadinata (2005: 104) mengatakan 

bahwa: 

Kreativitas atau perbuatan kreatif  banyak berhubungan dengan 

intelegensi. Seorang yang kreatif pada umumnya memiliki 

intelegensi yang cukup tinggi. Seorang yang tingkat intelegensinya 

rendah, maka kreativitasnya juga relative kurang. Kreativitas juga 

berkenaan dengan kepribadian. Seorang yang kreatif adalah orang 

yang memiliki kepribadian tertentu seperti: mandiri, bertanggung 

jawab, bekerja keras, motivasi tinggi, optimis, punya rasa ingin tahu 

yang besar, percaya diri, terbuka, memiliki toleransi, kaya akan 

pemikiran dll. 

 

Menurut Wallas dalam Sukmadinata (2005: 105) mengemukakan 

ada empat tahap perbuatan atau kegiatan kreatif, yaitu: 

1) Tahap persiapan atau preparation, merupakan tahap awal berisi 

kegiatan pengenalan masalah, pengumpulan data-informasi yang 



 

relevan, melihat hubungan antara hipotesis dengan kaidah-kaidah 

yang ada. 

2) Tahap pematangan atau incubation, merupakan tahap penjelasan, 

membatasi, membandingkan masalah. Pada proses pematangan 

diharapkan ada pemisahan antara hal benar-benar penting dan tidak, 

serta yang relevan dan yang tidak relevan. 

3) Tahap pemahaman atau illumination, merupakan tahap mencari dan 

menemukan kunci pemecahan, menghimpun informasi dari luar untuk 

dianalisis dan disintesiskan, kemudian merumuskan beberapa 

keputusan. 

4) Tahap pengetesan atau verification, merupakan tahap mentes dan 

membuktikan hipotesis, apakah keputusan yang diambil tepat atau 

tidak. 

Bentuk dari kreatif adalah kreativitas. Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, kreativitas dapat diartikan sebagai kemampuan untuk 

menciptakan atau pekerjaan yang menghendaki kecerdasan dan imajinasi 

(2005: 599). Campbell dalam Sukmadinata (2005: 104) menekankan 

bahwa “kreativitas adalah suatu kemampuan untuk menciptakan hasil 

yang sifatnya baru, inovatif, menarik dan belum ada sebelumnya serta 

berguna bagi masyarakat.”   

Menurut Mustaqim (1991: 86) mengemukakan bahwa produktivitas 

yang kreatif mengandung tiga aktivitas mental, yaitu: 

a. Pengalaman   



 

Pengalaman dapat digolongkan menjadi dua golongan yaitu kognitif 

dan non kognitif. Kognitif adalah pengalaman indera dan persepsi, 

ingatan, pendapat mengenai hubungan-hubungan dan norma-norma 

yang berharga atau segala sesuatu yang dibentuk oleh pikiran. 

Sedangkan pengalaman non kognitif adalah sesuatu yang terjadi tidak 

selangkah demi selangkah seperti pada proses berpikir. 

b. Pengingatan kembali   

Pengingatan kembali merupakan langkah yang perlu ekspresi kreatif. 

Apabila tes yang diberikan hanya berisi pelajaran yang diberikan atau 

mengenai fakta-fakta yang diingat kembali oleh murid.  

c. Ekspresi  

Ekspresi merupakan langkah terakhir dalam lingkaran kehidupan 

kejiwaan untuk mencapai pertumbuhan mental yang baik perlu 

pengalaman yang mendalam, pengingatan kembali yang terang, dan 

pengekspresian.  

Kepribadian seorang yang kreatif menurut ungkapan Sukmadinata 

memiliki keterkaitan dalam Agama Buddha. Kreatif menurut Buddhis 

terdapat dalam Dhammapada Attakata bagian Appamāda vagga 

mengenai kisah Cullapantaka (Norman, 2004: 25) sebagai berikut: 

“By exertion, by carefulness, by restraint and self-control, a wise 

man would make an island, which a flood does not overwhelm” 

(Dengan usaha yang tekun, semangat, disiplin, dan pengendalian 

diri, hendaklah orang bijaksana membuat pulau bagi dirinya sendiri 

yang tidak dapat ditenggelamkan oleh banjir). 

 



 

Usaha yang tekun, semangat, disiplin, dan memiliki pengendalian 

diri sangat penting dalam mencapai suatu tujuan. Pada Dhammapada 

tersebut mengisahkan kehidupan Bhikkhu Cullapantaka yang bodoh 

karena tidak mampu menghafal syair yang ada di dalam kebhikkhuan 

sampai mendapat dispensasi dari para bhikkhu yang lain. Pada saat 

tersebut, Sang Buddha menjelaskan kepada Bhikkhu Cullapantaka dan 

akhirnya dengan usaha yang tekun, semangat, dan disiplin yang disertai 

dengan pengendalian diri dapat mencapai kesucian. Pada proses 

pembelajaran, seorang pendidik menjelaskan dan selalu memberi 

motivasi terhadap anak didiknya supaya selalu berusaha dan tekun 

diharapkan tujuan yang dapat tercapai. Bagi anak didik diharapkan 

seperti Bhikkhu Cullapantaka yang selalu semangat, tekun, dan disiplin 

serta kreatif untuk memahami materi yang diberikan oleh pendidik. 

Misalnya, pendidik memberikan suatu contoh yang sesuai dengan materi 

yang diajarkan, kemudian anak didik disuruh untuk memberikan contoh 

lain.  

b. Pengertian Intelegensi 

Manusia berpikir menggunakan pikiran. Cepat atau tidak dalam 

memecahkan suatu masalah tergantung pada kemampuan intelegensinya. 

Pada umumnya seseorang melihat dari intelegensinya untuk dapat 

mengatakan orang lain pintar atau bodoh, pandai sekali atau cerdas 

(genius). Menurut William Stern dalam Purwanto (2007: 52) 

mengemukakan bahwa “intelegensi ialah kesanggupan untuk 



 

menyesuaikan diri kepada kebutuhan baru, dengan menggunakan alat-

alat berpikir yang sesuai dengan tujuannya.” Intelegensi sering dikenal 

kecerdasan dan disebut dengan IQ (Intelegence Quostient). Menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, intelegensi adalah daya reaksi atau 

penyesuaian yang cepat dan tepat, baik secara fisik maupun mental 

terhadap pengalaman baru (2005: 438).  

Pengalaman dan pengetahuan yang telah dimiliki siap untuk dipakai 

apabila dihadapkan pada fakta dan kondisi yang baru.  Menurut pendapat 

dari Howard Garder dalam Muijs (2008: 30) ada tujuh macam 

intelegensi, yaitu:  

1. Visual/spatial intelligence (kecerdasan visual), yaitu kemampuan 

untuk mempersepsi hal-hal yang bersifat visual. Misalnya, segala 

sesuatu yang berhubungan dengan seni (arsitek, designer, fashion 

designer, dll). 

2. Verbal/linguistic intelligence, yaitu kemampuan untuk menggunakan 

kata-kata dan bahasa. Misalnya, mengarang, presentasi, dan berbicara 

dalam bahasa asing.  

3. Logical/mathematic intelligence (kecerdasan matematis), yaitu 

kemampuan untuk menggunakan penalaran, logika, dan angka-angka 

yang biasa dilakukan terhadap data: mengumpulkan data,  

mengorganisir,  menganalis,  dan mengiterpretasikan, menyimpulkan 

dan mempresentasikan. Misalnya, pandai dalam matematika dan 

logika. 



 

4. Bodily/kinaesthetic intelligence (kecerdasan olah tubuh), yaitu 

kemampuan untuk mengontrol gerakan tubuh dan menangani objek-

objek dengan terampil. Misalnya, olahraga, tari, dan bela diri. 

5. Musical intelligence (kecerdasan musik), yaitu kemampuan untuk 

memproduksi dan mengapresiasi musik. Misalnya, bermain alat 

musik, bernyanyi, dan mencipta lagu. 

6. Interpersonal intelligence (kecerdasan empati), yaitu kemampuan 

untuk berhubungan dengan dan memahami orang lain. Biasanya 

interpersonal intelligence dikenal dengan kecerdasan hubungan sosial. 

Misalnya, sikap empati dan toleransi. 

7. Intrapersonal intelligence (kecerdasan paham diri), yaitu kemampuan 

untuk melakukan refleksi diri dan menyadari keadaan batiniahnya 

sendiri (mengungkapkan sesuatu hal secara lisan dan tulisan). 

Biasanya Intrapersonal intelligence dikenal dengan kecerdasan 

kerohanian. Misalnya, kecakapan memahami kehidupan emosional, 

membedakan emosi orang-orang, pengetahuan tentang kekuatan dan 

kelemahan diri. 

Intelegensi atau kemampuan seseorang dalam pandangan Buddhis 

dapat dilihat berdasarkan tingkatan. Pada Anguttara Nikaya (II: 135), ada 

empat tingkat manusia, yaitu: 

a) Orang Jenius (Ugghaṭitaňňu-puggala), yaitu para jenius menunjukkan 

macam manusia yang dapat memahami ajaran dengan mendengarkan 

pokok ajaran. Orang jenius digambarkan seperti bunga teratai yang 



 

telah muncul di atas permukaan air dan pasti akan mekar pada sinar 

fajar hari yang pertama. 

b) Orang Intelektuil (Vipacitaňňu-puggala), yaitu manusia dengan 

tingkat kebijaksanaan yang lebih rendah dan masih memerlukan 

keterangan serta uraian lebih jauh sebelum dapat mencapai 

penerangan sempurna. Orang intelektuil digambarkan seperti bunga 

teratai yang masih berada di bawah permukaan air sedang menunggu 

untuk muncul di atas permukaan air pada hari berikutnya. 

c) Orang yang dapat dilatih (Neyya-puggala), yaitu manusia yang dapat 

dilatih menunjukkan mayoritas manusia biasa (tidak begitu bodoh 

tetapi juga tidak begitu bijaksana). Orang-orang ini memerlukan 

serangkaian instruksi dan uraian serta suatu jangka waktu latihan dan 

praktek sebelum mereka dapat mengharapkan suatu kemajuan atau 

perkembangan yang nyata. Orang yang dapat dilatih digambarkan 

seperti teratai yang masih berada agak jauh di bawah permukaan air 

dan menunggu waktu lama untuk pertumbuhan dan kemunculan. 

d) Orang yang tidak dapat dilatih (Padaparama-puggala), yaitu manusia 

yang tidak dapat dilatih atau tidak ada harapan dan kemajuan. 

Manusia ini dapat mendengarkan ajaran atau mencoba 

mempraktekkan sesuai dengan perintah, tetapi karena keterbelakangan 

atau kebutuhan batin sehingga tidak ada hasil yang dapat diharapkan. 

Orang yang tidak dapat dilatih digambarkan seperti teratai yang 



 

diharuskan untuk dimakan habis oleh binatang-binatang air, tidak 

mempunyai harapan untuk tumbuh di atas permukaan air. 

Berdasarkan penjelasan diatas, pandangan Buddhis mengenai 

intelegensi ada empat macam dilihat dari jenis manusia. Empat jenis 

manusia tersebut merupakan tipe kecerdasan yang mengarah pada 

kebijaksanaan (paňňa) manusia, belum termasuk moral (sīla) dan 

kesadaran (samadhi) karena dalam ajaran Buddha mencakup tiga faktor 

yaitu sīla, samadhi, dan paňňa.  Manusia jenis pertama mampu 

memahami dan mengerti dengan mendengarkan pokok ajaran. Dalam 

pendidikan, siswa mampu memahami dan mengerti materi yang 

diberikan oleh guru dengan mendengarkan pokok dari pembahasan. 

Apabila guru memberikan pertanyaan atau soal, siswa akan langsung 

dapat menjawab dengan tepat dan jelas. Manusia jenis kedua mampu 

memahami setelah mendapat penjelasan dan uraian lebih detail untuk 

dapat mengerti. Misalnya, siswa akan memahami dan mengerti setelah 

guru memberikan penjelasan yang lebih rinci serta dalam menjawab soal 

yang diberikan oleg guru masih ada jawaban yang kurang tepat dan jelas. 

Manusia jenis ketiga, memerlukan banyak waktu lama untuk memahami 

dan mengerti materi yang diberikan. Misalnya, siswa membutuhkan 

penjelasan berkali-kali dari guru yang lebih detail untuk dapat memahami 

dan mengerti materi yang diberikan. Apabila penjelasan diberikan dalam 

waktu yang singkat dan pokok-pokoknya saja, siswa tidak akan mampu 

memahami materinya. Manusia jenis keempat merupakan seseorang yang 



 

tidak memiliki harapan dikarenakan faktor keterbelakangan. Keempat 

jenis manusia tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai sesuatu 

yang diharapkan memiliki ketergantungan dengan yang lain. Dari empat 

jenis manusia ini berdasarkan pada kecerdasan (paňňa) dan belum 

mengarah pada kemoralan dan kesadaran manusia. 

Menurut Sukmadinata (2005: 97), dari beberapa pengalaman 

mengenai kecerdasan atau inteligensi bahwa kecerdasan intelektual yang 

tinggi saja tidak cukup untuk menghantarkan orang menuju sukses 

sehingga muncul pengembangan tentang kecerdasan yaitu kecerdasan 

emosional (Emotional Quostient/ EQ) dan kecerdasan spiritual (Spiritual 

Quostient/ SQ). Goleman dalam Sukmadinata (2005: 97), “Orang-orang 

sukses selain memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi tetapi juga 

memiliki stabilitas emosi, motivasi kerja yang tinggi, mampu 

mengendalikan stres, tidak mudah putus asa, dll.”  Kecerdasan spiritual 

merupakan konsep yang dikembangkan oleh Zohar dan Marshall yaitu 

kecerdasan yang berkenaan dengan kecakapan internal, bawaan dari otak 

dan psikis manusia. Kecerdasan spiritual berkaitan dengan kebijaksanaan 

(wisdom) yang berada di atas ego atau moral baik. 

Menurut Dhammasiri dalam Wahyono (2003: 127), Pendidikan 

Buddhis didefinisikan sebagai proses pengubahan perilaku, baik ucapan, 

perbuatan, maupun pikiran untuk mencapai kebahagiaan tertinggi. Proses 

pendidikan berorientasi pada peningkatan kecerdasan atau Intelegence 

Quostient (IQ), semangat yang tinggi (Emotional Quostient/ EQ), dan 



 

moral (Spritual Quostient/ SQ). Pendidikan yang mengedepankan 

peningkatan EQ dan IQ tanpa adanya SQ, maka lulusan yang dihasilkan 

akan menjadi orang yang cerdas dan semangat tetapi tidak bermoral. 

Sebaliknya, apabila yang ditingkatkan SQ, lulusan akan menjadi orang 

yang bermoral tetapi tidak cerdas dan kurang bersemangat memanfaatkan 

sumber daya yang ada.  

Konsep intelegensi yang dimiliki seseorang mempunyai kesamaan 

dengan ajaran Buddha yang dijelaskan oleh Hemadhammo (2010: 14) 

dalam Maṅgala sutta mengenai berkah utama sebagai berikut: 

“Bāhusaccaňca sippaňca, Vinayo ca susikkhito 

 Subhāsitā ca yā vācā, Etammaṅgalamuttamaṁ.” 

(Berpengetahuan luas, berketerampilan, terlatih baik dalam susila,   

dan bertutur kata dengan baik,Itulah berkah utama). 

 

Pengetahuan yang luas mencerminkan Intelegence Quostient (IQ). 

Pada pendidikan agama Buddha, siswa memiliki pengetahuan yang luas 

tentang materi yang terima. Berketerampilan mengarah pada semangat 

atau Emotional Quostient (EQ). Semangat dalam mengikuti proses 

pembelajaran dan aktif dalam kegiatan belajar. Siswa semangat dan aktif  

dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Terlatih baik dalam susila 

dan bertutur kata dengan baik merupakan Spiritual Quostient (SQ). 

Siswa memiliki tingkah laku yang baik (sopan) dalam berinteraksi 

dengan pendidik maupun dengan teman sebayanya. Berdasarkan Sabda 

Sang Buddha dalam Maṅgala sutta, antara IQ, EQ, dan SQ saling 

berhubungan.  



 

Manusia berpikir menggunakan pikiran (intelek), cepat atau tidak 

masalah dapat terselesaikan tergantung pada kemampuan intelegensinya. 

Intelegensi seseorang akan berkembang dengan cara dilatih. Beberapa hal 

yang dapat mempengaruhi intelegensi seperti, ingatan, fantasi, perasaan, 

perhatian, minat, dan sebagainya. Menurut Purwanto (2007: 55) 

mengemukakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

intelegensi, yaitu sebagai berikut: 

a. Pembawaan 

Pembawaan ditentukan oleh sifat-sifat dan ciri yang dibawa sejak 

lahir. Orang ada yang pintar dan ada yang bodoh. Pada umumnya 

seseorang menerima latihan dan pelajaran yang sama, perbedaan-

perbedaan tetap ada.  

b. Kematangan  

Organ tubuh manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. 

Setiap organ dapat dikatakan matang apabila telah mencapai 

kesanggupan menjalankan fungsinya masing-masing. Kematangan 

berhubungan erat dengan umur. 

c. Pembentukan 

Pembentukan merupakan keadaan di luar diri seseorang yang 

mempengaruhi perkembangan inteligensi seperti pembentukan 

karakter anak dipengaruhi oleh alam sekitar. 

 

 



 

d. Minat dan pembawaan yang khas  

Minat akan mengarahkan dan mendorong seseorang dalam  

mengerjakan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan. Minat didukung 

oleh faktor pembawaan yang telah ada dalm diri seseorang. Faktor 

pembawaan seseorang yang mendorong untuk berinteraksi dengan 

dunia luar dan dapat memunculkan minat terhadap sesuatu guna 

melakukan hal lebih baik. 

e. Kebebasan 

Kebebasan merupakan sifat seseorang dalam memilih metode untuk 

memecahkan suatu permasalahan. Seseorang mempunyai kebebasan 

memilih metode dan masalah sesuai dengan kebutuhannya.  

Pengaruh lain intelegensi seseorang yaitu kesehatan, watak, dan  ada 

tidaknya kesempatan. Orang yang sakit-sakitan walaupun intelegensinya 

tinggi dapat gagal dalam usaha mengembangkan dirinya. Selain itu orang 

cerdas jika tidak ada kesempatan mengembangkan dirinya dapat gagal. 

Watak seseorang juga sangat berpengaruh dan turut menentukan. Bagi 

orang yang memiliki intelegensi tinggi tetapi kurang mampu bergaul 

dengan orang lain dan masyarakat akan sulit dalam mencapai tujuan yang   

diharapkan. Menurut Sukmadinata (2005: 94) terdapat ciri dari perilaku 

cerdas atau perilaku individu yang memiliki kecerdasan tinggi, yaitu: 

1. Terarah kepada tujuan (purposeful behavior). Perilaku inteligen selalu 

mempunyai tujuan dan diarahkan kepada pencapaian tersebut, tidak 

ada perilaku yang sia-sia. 



 

2. Tingkah laku terkoordinasi (organized behavior). Seluruh aktivitas 

dari perilaku inteligen selalu terkoordinasi dengan baik dengan kata 

lain tidak ada perilaku yang tidak direncanakan.  

3. Sikap jasmaniah yang baik (physical well toned behavior). Perilaku 

cerdas didukung oleh sikap jasmaniah yang baik. Seorang siswa yang 

belajar secara inteligen, duduk dengan baik, menempatkan bahan yang 

dipelajari dengan baik, memegang alat tulis dengan baik, tidak belajar 

sambil tiduran, dll.  

4. Memiliki daya adaptasi yang tinggi (adaptable behavior). Perilaku 

cerdas cepat membaca dan menyesuaikan diri dengan lingkungan, 

tidak banyak mengeluh atau merasakan hambatan dari lingkungan. 

5. Berorientasi kepada sukses (success oriented behavior). Perilaku 

cerdas berorientasi kepada keberhasilan, tidak takut gagal, selalu 

optimis. 

6. Mempunyai motivasi yang tinggi (clearly motivated behavior). 

Perilaku cerdas selalu didorong oleh motivasi yang kuat baik yang 

datangnya dari dari dalamnya dirinya maupun dari luar. 

7. Dilakukan dengan cepat (rapid behavior). Perilaku cerdas dilakukan 

dengan cepat yang bertujuan mempercepat dalam memahami situasi 

atau permasalahan. 

8. Menyangkut kegiatan yang luas (broad behavior). Perilaku cerdas 

menyangkut suatu kegiatan yang luas dan kompleks yang 

membutuhkan pemahaman dan pemikiran yang mendalam. 



 

Pandangan Buddhis mengenai ciri perilaku orang yang cerdas 

termasuk dalam terdapat dalam Anguttara Nikaya II (Woodward, 2001: 

196), Buddha menjelaskan empat cara yang dapat dipakai untuk menilai 

perilaku seseorang sebagai berikut:  

There are four ways by which a person’s character may be judged: 

His virtue can be known by a wise and intelligent person paying 

close attention after living together with him for a very long time. 

His integrity can be known by a wise and intelligent person by 

having dealings with him, paying close attention over a long period 

of time. His fortitude can be known by a wise and intelligent person 

by observing him with close attention in times of misfortune. His 

wisdom can be judged by a wise and intelligent person when 

conversing with him on various subjects over a long period of time.  

(Kebajikannya dapat diketahui oleh orang bijak dan cerdas cermat 

setelah hidup bersama dengan dia untuk waktu yang sangat lama. 

Integritasnya dapat diketahui oleh orang yang bijaksana dan cerdas 

dengan memiliki hubungan dengan dia, cermat selama jangka waktu 

yang panjang. KetabahanNya bisa diketahui oleh orang yang 

bijaksana dan cerdas dengan mengamati perhatiannya pada saat 

kemalangan. Kemampuannya dapat dinilai oleh orang yang 

bijaksana dan cerdas saat bercakap-cakap dengan dia tentang 

berbagai subjek selama jangka waktu yang panjang). 

Cara yang digunakan oleh Sang Buddha dalam menilai watak 

seseorang ada keterkaitan dengan pendapat yang dikemukakan oleh 

Sukmadinata mengenai perilaku orang cerdas. Orang cerdas yang 

bijaksana selalu memiliki tujuan dan pikiran terarah pada harapan yang 



 

hendak dicapai. Seluruh aktivitas dari orang cerdas yang bijaksana akan 

terkoordinasi dengan baik, tidak ada perilaku yang tidak direncanakan. 

Mampu memperhatikan secara cermat dan menyesuaikan diri dengan 

lingkungan sehingga tidak banyak mengeluh dalam merasakan hambatan 

dari lingkungan. Orang cerdas yang bijaksana membutuhkan pemahaman 

dan pemikiran yang mendalam. 

c. Hubungan  Kreatif Intelegensi 

Salah satu kemampuan yang memegang peranan penting dalam 

kehidupan dan perkembangan manusia adalah kreatifivitas atau bentuk 

dari kreatif. Menurut Sukmadinata (2005: 104), seorang yang kreatif 

pada umumnya memiliki intelegensi yang cukup tinggi, sedangkan orang 

yang tingkat intelegensinya rendah maka kreativitasnya juga relatif 

rendah. Pengembangan kreativitas dapat dilakukan melalui proses belajar 

inkuiri (bersifat praktek) dan belajar bermakna. Kreatif intelegensi 

mengarah pada cara berpikir. Pada proses belajar, untuk mengembangkan 

kreatif intelegensi seorang pendidik perlu menciptakan situasi belajar 

mengajar yang banyak memberi kesempatan kepada peserta didik untuk 

memecahkan masalah, melakukan percobaan, mengembangkan gagasan 

atau konsep siswa sendiri. Situasi yang demikian dapat meningkatkan 

sikap demokratis, terbuka, bersahabat, dan percaya diri. 

Kreatif intelegensi dalam agama Buddha mengarah pada usaha benar 

yaitu upaya seorang pendidik untuk menciptakan peserta didik dalam 

mencapai tujuan pembelajaran. Dalam Anguttara Nikaya di Catukka 



 

Nipāta dalam panduan Tipitaka (2000: 195), ada empat usaha benar 

yaitu: 

a) Usaha penuh semangat untuk mencegah agar keadaan-keadaan pikiran 

yang jahat dan tak bajik tidak muncul. 

b) Usaha penuh semangat untuk menyingkirkan keadaan-keadaan pikiran 

jahat dan tidak bajik yang telah muncul. 

c) Usaha penuh semangat untuk menimbulkan keadaan-keadaan pikiran 

yang baik dan bajik yang belum muncul. 

d) Usaha penuh semangat untuk mengembangkan dan menyempurnakan 

keadaan-keadaan pikiran yang baik dan bajik yang telah muncul. 

Keempat usaha benar tersebut merupakan upaya yang dapat 

digunakan oleh seorang pendidik dalam melakukan proses pembelajaran. 

Seorang pendidik berusaha untuk membuat peserta didik agar tidak jenuh 

dan bosan dalam mengikuti pelajaran. Menghilangkan perasaan tidak 

senang saat  proses pembelajaran berlangsung. Seorang pendidik yang 

baik akan selalu berupaya untuk membuat suasana kegiatan belajar 

mengajar yang menyenangkan. Apabila dari peserta didik telah muncul 

perasaan senang, tidak ada kebosanan ataupun kejenuhan, maka seorang 

pendidik tetap berusaha keras supaya peserta didik mudah memahami 

materi yang telah diberikan. Upaya agar peserta didik mudah memahami 

tentang materi pelajaran, seorang pendidik harus mengusai keterampilan 

dalam mengajar. 

 



 

2. Teori Keterampilan Bertanya dan Diskusi 

a. Pengertian secara umum 

1) Keterampilan Bertanya 

Keterampilan bertanya (Questioning Skills) merupakan suatu cara 

yang dilakukan oleh guru untuk memunculkan aktualisasi diri siswa. 

Menurut Nana Sudjana (2005: 76), “metode tanya jawab (bertanya) 

adalah metode mengajar yang memungkinkan terjadinya komunikasi 

langsung yang bersifat  two way traffic sebab pada saat yang sama 

terjadi dialog antara guru dan siswa.” Guru bertanya siswa menjawab, 

atau siswa bertanya guru menjawab. Menurut Ibrahim dan Syaodih 

(2003:106) bahwa “metode tanya jawab adalah metode mengajar yang 

memungkinkan terjadinya komunikasi langsung yang bersifat dua arah 

sebab pada saat yang sama terjadi dialog antara guru dan siswa.” 

Dalam metode ini terlihat adanya hubungan timbal balik secara 

langsung antara guru dengan siswa. 

Proses pembelajaran dengan menggunakan keterampilan bertanya 

mensyaratkan guru untuk menguasai teknik mengajukan pertanyaan 

yang cerdas. Keterampilan bertanya bertujuan untuk memicu siswa 

dalam meningkatkan pemahaman tentang materi yang telah diterima, 

sehingga dalam proses pembelajaran suatu pertanyaan dari pendidik 

ataupun anak didik sangat penting. 

Pemberian pertanyaan dalam Agama Buddha terkait pada 

Majjhima Nikaya (Horner, 2000: 350) mengenai Mahāvedalla Sutta 



 

tentang pertanyaan dan jawaban. Pada Mahāvedalla Sutta berisi 

tentang tanya jawab antara Bhikkhu Mahā Koṭṭhita dengan Bhikkhu 

Sāriputta seperti: 

“your reverence, one is called: poor in intuitive wisdom, poor in 

intuitive wisdom. Now what are respects in which one is called, 

Poor in intuitive wisdom, your reverence? 

"your reverence, if it said 'He does not comprehend, he does not 

comprehend,' therefore he is called 'Poor in intuitive wisdom.' 

What does he not comprehend?  He does not comprehend 'This is 

anguish,' he does not comprehend 'This is the arising of anguish, 

he does not comprehend 'This is the stopping of anguish, he does 

not comprehend 'This is the course leading to the stopping of 

anguish.' If it is said, 'He does not comprehend, he does not 

comprehend,' your reverence, therefore he is called 'poor in 

intuitive. It is good, your reverence, and the Venerable Kotthita 

the Great, having rejoice in what the Venerable Sariputta had 

said, having thanked him). 

(“Orang yang tidak bijaksana, orang yang tidak bijaksana’ 

dikatakan, sahabat. Mengacu pada hal apa maka dikatakan, ‘orang 

yang tidak bijaksana’?” 

“Orang yang tidak memahami dengan bijaksana, orang yang tidak 

memahami dengan bijaksana,’ sahabat; itulah sebabnya 

dikatakan, ‘orang yang tidak bijaksana.’ Dan apakah yang tidak 

dipahami dengan bijaksana? Orang tidak memahami dengan 

bijaksana: ‘Inilah penderitaan’; orang tidak memahami dengan 

bijaksana: ‘Inilah sumber penderitaan’: orang tidak memahami 

dengan bijaksana: ‘Inilah akhir penderitaan’; orang tidak 

memahami dengan bijaksana: ‘Inilah jalan menuju akhir 

penderitaan.’ ‘Orang yang tidak memahami dengan bijaksana, 

orang yang tidak memahami dengan bijaksana,’ sahabat; itulah 



 

sebabnya dikatakan, ‘orang yang tidak bijaksana.’” Dengan 

mengatakan, “Bagus, sahabat,” Bhikkhu Maha Kotthita 

bersukacita dan bergembira dengan kata-kata Bhikkhu Sariputta). 

 

Bhikkhu Maha Kotthita merasa puas dengan jawaban Bhikkhu 

Sariputta. Dalam proses pembelajaran, keterampilan bertanya akan 

memberikan pemahaman terhadap materi yang disampaikan. Apabila 

pendidik yang bertanya kepada anak didiknya, maka akan membuat 

materi yang diberikan lebih jelas karena dengan menjawab pertanyaan 

dari guru, dapat membantu meningkatkan daya ingat dan pemahaman 

yang dimiliki siswa. 

2) Keterampilan Diskusi 

Keterampilan diskusi merupakan suatu proses pembelajaran 

melalui diskusi yang melibatkan siswa dalam interaksi tatap muka 

secara informal dengan berbagai pengalaman atau informasi, 

pengambilan kesimpulan, dan pemecahan masalah. Menurut Zaini 

(2008: 117) mengemukakan bahwa “metode diskusi adalah satu dari 

alat yang paling berharga dalam daftar strategi yang dimiliki seorang 

pengajar karena dapat dijadikan sebagai metode interaksi.”  

Metode interaksi yang digunakan dalam diskusi berarti 

mempertinggi partisipasi setiap siswa secara individu. Sudjana (2002: 

79) mengemukakan bahwa, “diskusi pada dasarnya ialah tukar 

menukar informasi, pendapat, dan unsur-unsur pengalaman secara 

teratur dengan maksud untuk mendapat pengertian bersama yang jelas 



 

dan lebih teliti tentang sesuatu, atau untuk mempersiapkan dan 

menyelesaikan keputusan bersama.” 

Dalam keterampilan diskusi, siswa akan dilatih untuk berani 

berbicara, mengutarakan pendapatnya terhadap yang lain (teman dan 

pendidik yang bersangkutan). Keterampilan diskusi mengharuskan 

siswa untuk dapat berbicara sehingga konsentrasi belajar siswa fokus 

dan daya pikir siswa dapat berkembang. Hal terpenting dalam proses 

ini adalah mencermati aktivitas siswa dalam diskusi. Menurut Sudjana 

(2002: 80), apabila dilihat dari pesertanya diskusi dibedakan menjadi: 

a) Diskusi yang terdiri atas beberapa orang saja atau sekelompok 

orang. Misal, buzzing, debat, reaksi lingkaran, dan diskusi kelas. 

b) Diskusi yang sifatnya melibatkan sejumlah massa (banyak orang) 

sehingga disebut metode interaksi massa. Misal, seminar, worksop, 

panel, forum, dan symposium.  

b. Jenis Kegiatan 

1) Keterampilan Bertanya  

Keterampilan Bertanya merupakan salah satu cara untuk 

memunculkan aktualisasi diri siswa. Menurut Uzer Usman (2011: 82), 

ada komponen keterampilan bertanya dan prinsip-prinsip pokok 

keterampilan bertanya yang harus diperhatikan guru meliputi: 

a) Komponen keterampilan bertanya, yaitu:  

 Pengungkapan pertanyaan secara jelas dan singkat agar mudah 

dimengerti oleh siswa. Guru akan menganggap siswanya jelas 



 

mengenai materi yang telah diberikan apabila tidak ada yang 

bertanya. Misalnya, materi yang telah diberikan adalah tentang 

hari raya agama Buddha. Guru dapat memberikan pertanyaan 

“sebutkan hari raya dalam agama Buddha?” 

 Pemberian acuan.  Guru dapat memberikan jawaban acuan 

sebelum masuk pada jawaban yang diinginkan. 

 Fokus pertanyaan.  Pertanyaan harus fokus pada pertanyaan 

yang diinginkan (jelas dan sesuai dengan yang dipelajari). 

 Pemindahan giliran. Pertanyaan harus diberikan secara 

bergiliran (redirecting) agar tidak didominasi oleh beberapa 

siswa. 

 Penyebaran. Idealnya pertanyaan diberikan ke kelas terlebih 

dahulu sehingga semua siswa berpikir (memikirkan jawaban), 

setelah itu pertanyaan disebar untuk memberikan kesempatan 

pada semua siswa. 

 Pemberian waktu berpikir. Setelah pertanyaan diberikan, siswa 

diberi waktu untuk berpikir kurang lebih satu sampai lima menit 

kemudian guru dapat memberi kesempatan menjawab bagi yang 

sudah siap atau dapat dengan menunjuk satu per satu kepada 

siswa. 

 Pemberian tuntunan. Apabila siswa mengalami kesulitan untuk 

menjawab, guru dapat memberikan tuntunan (prompting), 

sehingga siswa memiliki gambaran jawaban yang diharapkan. 



 

b) Prinsip pokok yang dimiliki oleh guru, yaitu: 

 Memberikan pertanyaan secara hangat dan antusias kepada 

siswa di kelas 

 Memberikan waktu berpikir untuk menjawab pertanyaan 

 Memberikan kesempatan kepada yang bersedia menjawab 

terlebih dahulu 

 Menunjuk peserta didik untuk menjawab setelah diberikan 

waktu untuk berpikir 

 Memberikan penghargaan atas jawaban yang diberikan 

2) Keterampilan Diskusi 

Keterampilan Diskusi merupakan suatu proses pembelajaran 

melalui diskusi yang melibatkan siswa dalam interaksi tatap muka 

secara informal dengan berbagai pengalaman atau informasi, 

pengambilan kesimpulan, dan pemecahan masalah. Menurut Sudjana 

(2002: 80), ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam 

menggunakan metode diskusi yaitu:  

a) Persiapan atau perencanaan diskusi 

 tujuan diskusi harus jelas, agar pengarahan diskusi lebih   

terjamin. 

 peserta diskusi harus memenuhi persyaratan tertentu dan 

jumlahnya disesuaikan dengan sifat diskusi itu sendiri. 

 penentuan dan perumusan masalah yang akan didiskusikan 

harus jelas. 



 

 waktu dan tempat diskusi harus tepat, sehingga tidak akan 

berlarut-larut. 

b) Pelaksanaan diskusi: 

 struktur kelompok (pimpinan, sekretaris, anggota). Pemimpin 

bertugas untuk menjelaskan kepada kelompok lain dan 

bertanggung jawab atas jawaban yang telah didiskusikan (juru 

bicara). Sekretaris bertugas untuk mencatat hasil diskusi, 

sedangkan anggota mendukung semua hasil kerja kelompok dan 

membantu untuk memecahkan masalah yang dibahas. 

 membagi-bagi tugas dalam diskusi. Pembagian tugas bertujuan 

agar waktu yang digunakan lebih efektif dan efisien 

 merangsang seluruh peserta untuk berpartisipasi 

 mencatat ide-ide atau saran-saran yang penting 

 menghargai setiap pendapat yang diajukan peserta 

 menciptakan situasi yang menyenangkan 

c) Tindak lanjut diskusi: 

 membuat hasil-hasil kesimpulan dari diskusi 

 membacakan kembali hasilnya untuk diadakan koreksi 

seperlunya 

 membuat penilaian terhadap pelaksanaan diskusi tersebut untuk 

dijadikan bahan pertimbangan dan perbaikan pada diskusi yang 

akan datang 



 

Keterampilan diskusi memiliki kemiripan dengan yang ada dalam 

Agama Buddha. Ada keterkaitan dengan Dhamma yang dijelaskan 

oleh Sang Buddha. Sang Buddha bersabda dalam Maṅgala sutta yaitu 

mengenai berkah utama yang dinyatakan oleh Lee (2009: 55) sebagai 

berikut: 

“Kalena dhammassavana, Etammaṅgalamuttamaṁ. 

Kalena dhammasakaccha, Etammaṅgalamuttamaṁ.”   

(mendengarkan Dhamma pada waktu yang sesuai, Itulah berkah 

utama, membahas Dhamma pada waktu yang sesuai, Itulah 

berkah utama). 

 

Pada proses pembelajaran berlangsung, pendidik menjelaskan 

tentang materi yang telah ditentukan. Dalam kegiatan pembelajaran 

merupakan kesempatan yang sesuai bagi peserta didik untuk menggali 

pengetahuannya, mencari informasi yang belum diketahui, serta dapat 

mengolah materi yang diterima. Materi yang kurang jelas dapat 

ditanyakan kepada pendidik sebagai wujud timbal balik antara siswa 

dan guru. Siswa akan lebih mengena apabila cara belajarnya dengan 

cara diskusi guna membahas materi yang sedang dibahas.  

3) Tujuannya 

a) Keterampilan Bertanya 

 Meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran 

 Membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap sesuatu 

masalah yang sedang dibicarakan 

 Mengembangkan pola berpikir dan cara belajar aktif dari siswa 



 

 Menuntun proses berpikir siswa sebab pertanyaan yang baik akan 

membantu siswa agar dapat menentukan jawaban yang baik 

 Memusatkan perhatian siswa terhadap masalah yang sedang 

dibahas 

 Meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam menemukan dan 

memproses bahan pelajarannya 

 Mengurangi ketergantungan  peserta didik pada guru untuk 

mendapatkan pengalaman belajarnya  

 Melatih peserta didik menggali dan memanfaatkan lingkungan 

sebagai sumber belajar yang tidak ada habisnya 

 Memberi pengalaman belajar seumur hidup 

b) Keterampilan Diskusi 

 Memusatkan perhatian siswa terhadap topik yang sedang dibahas 

 Melatih siswa untuk berani mengutarakan pendapatnya di hadapan 

teman dan guru 

 Meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran 

 Mengembangkan pola berpikir dan keaktifan siswa dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran 

c) Keterkaitan keterampilan bertanya dan diskusi menurut ajaran Buddha 

Keterampilan bertanya dan diskusi dalam Agama Buddha terdapat 

di Mahavedalla Sutta (Majjhima Nikaya: 43), mengenai Bhante 

Mahakotthika melontarkan banyak pertanyaan kepada Bhante 

Sariputta tentang orang tidak terlatih yang tidak memiliki panna, dan 



 

orang-orang terlatih yang memiliki panna; Bhante Sariputta memberi 

jawaban yang rinci. Pada proses pembelajaran, diibaratkan seperti 

Bhante Mahakotthika yang memberikan pertanyaan kepada Bhante 

Sariputta yaitu seorang pendidik menggunakan tanya jawab kepada 

anak didiknya yang disebut keterampilan bertanya. Interaksi yang 

dilakukan oleh dua orang atau lebih disebut diskusi. Seorang pendidik 

yang memberikan pertanyaan kepada anak didiknya, apabila jawaban 

kurang mengena dapat didiskusikan bersama-sama sehingga anak 

didik dapat memahami materi yang diberikan dengan jelas. 

 

B. Hasil Penelitian yang Relevan 

Peneliti telah menelusuri beberapa hasil penelitian yang memiliki 

keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan ini seperti yang diteliti oleh 

Maya Wardah Maulana pada tahun 2011 di SD Negeri Banjararum 1 Singosari 

mengenai Penerapan pakem dengan metode diskusi presentasi menggunakan 

media kartu kerja (work card) pada pembelajaran IPA untuk meningkatkan 

motivasi dan hasil belajar siswa kelas VI B 

(http://library.um.ac.id/ptk/index.php?mod=detail&id=35088). Penelitian ini 

adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian tindakan kelas (PTK) yang 

dirancang dalam 2 siklus. Masing-masing siklus terdiri dari empat fase, yaitu: 

perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Jenis tindakan 

yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode diskusi presentasi dan 

media kartu kerja. 

http://library.um.ac.id/ptk/index.php?mod=detail&id=35088


 

Penelitian yang dilakukan oleh Maya Wardah Maulana difokuskan untuk 

meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa kelas VI B di SD Negeri 

Banjararum I Singosari. Siswa belajar melalui penerapan metode diskusi 

presentasi dan media kartu kerja, dan guru berperan sebagai fasilitator, 

motivator, dan moderator dalam proses pembelajaran. Pada penelitian ini dapat 

diketahui adanya beberapa fakta yang merupakan hasil dari penelitian, yaitu: 

(1) Adanya peningkatan motivasi belajar siswa yang ditandai dengan 

peningkatan keaktifan siswa pada saat mengikuti pembelajaran sebesar 30.3% 

dengan menggunakan metode diskusi presentasi dan media kartu kerja. (2) 

Adanya peningkatan kreatifitas siswa sebesar 36.4% dan efektif dalam 

penggunaan waktu. (3) Adanya peningkatan hasil belajar siswa sebelum 

penerapan tindakan dengan setelah tindakan sebesar 54.5%. Dari fakta-fakta di 

atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan metode 

diskusi presentasi dan media kartu kerja yang dilaksanakan di kelas VI B SD 

Negeri Banjararum I Singosari berdampak positif pada perbaikan kualitas 

pembelajaran dan peningkatan motivasi serta hasil belajar siswa. 

 

C. Kerangka pikir 

Kerangka pikir merupakan bagian penelitian yang menggambarkan jalur 

pemikiran peneliti dalam memberikan penjelasan mengenai penelitian yang 

diteliti (Mahmud, 2011: 127). Berdasarkan uraian kajian pustaka di atas dapat 

disusun kerangka berpikir dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Hipotesis 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka pikir di atas, penelitian ini 

mengajukan hipotesis bahwa keterampilan diskusi dan bertanya akan dapat 

meningkatkan kreatif intelegensi siswa terhadap mata pelajaran pendidikan 

agama Buddha di SD Negeri Wates 01. Penerapan keterampilan bertanya dan 

diskusi tersebut nantinya akan berpengaruh terhadap kemampuan berpikir 

siswa. Dari penerapan keterampilan bertanya dan diskusi membantu siswa 

lebih aktif dan mandiri dalam menganalisis masalah, sehingga mampu 

Sebab masalah:  

1. Banyak siswa yang beragama Buddha 

kurang kreatif intelegensi. 

2. Metode yang digunakan dalam 

mengajar kurang masih monoton yang 

membuat siswa kurang aktif. 

Masalah: 

Hasil belajar masih ada yang masih kurang 

memenuhi kriteria ketuntasan minimal. 

Akibat: 

1. Nilai siswa masih kurang memenuhi 

kriteria ketuntasan minimal. 

2. Siswa kurang kreatif dalam proses 

pembelajaran. 

Hasil: 

1. Nilai siswa mencapai 

kriteria ketuntasan 

minimal. 

2. Siswa akan lebih kreatif 

dalam memahami materi 

3. Guru lebih kreatif dalam 

menyampaikan materi. 

4.  

Solusi: 

Keterampilan bertanya dan diskusi 



 

membedakan kebenaran dan kesalahan melalui menjawab pertanyaan sampai 

akhirnya dapat menyimpulkan dengan benar. Dengan demikian, keterampilan 

bertanya dan diskusi dapat meningkatkan kreatif intelegensi siswa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Desain Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Berdasarkan dari segi tujuan, penelitian “Upaya meningkatkan Kreatif 

Intelegensi Anak Buddhis melalui Keterampilan Bertanya dan Diskusi di 

Sekolah Dasar Negeri Wates 01” termasuk jenis penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang 

mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana 

adanya sehingga bersifat sekadar untuk mengungkapkan fakta (Mahmud, 

2011: 32). Penelitian ini digunakan untuk mengungkapkan masalah tentang 

peningkatan kreatif Intelegensi anak Buddhis yang dilakukan dengan 

keterampilan bertanya dan diskusi. Cara yang digunakan untuk mengetahui 

efektivitas dari penerapan metode diskusi dan bertanya yaitu dengan 

melaksanakan proses pembelajaran langsung di dalam kelas. Oleh sebab itu, 

penelitian ini dapat dikatakan sebagai Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

karena untuk dapat mengetahui hasil dari penelitian harus dilakukan dengan 

tindakan kelas. 

Secara harafiah, penelitian tindakan kelas berasal dari bahasa Inggris, 

yaitu Class Action Research yang berarti penelitian dengan tindakan yang 

dilakukan di dalam kelas. Arikunto (Suyadi, 2010: 18) menjelaskan 

pengertian dari PTK sebagai berikut: 



 

a. Penelitian adalah kegiatan mencermati suatu objek dengan menggunakan 

cara dan aturan atau metodologi tertentu untuk menemukan data akurat 

tentang hal-hal yang dapat menimbulkan mutu objek yang diamati. 

b. Tindakan adalah gerakan (siklus-siklus kegiatan untuk siswa) yang 

dilakukan dengan sengaja dan terencana dengan tujuan tertentu. 

c. Kelas adalah tempat dimana terdapat sekelompok peserta didik yang 

dalam waktu bersamaan menerima pelajaran dari guru yang sama. 

Penelitian  PTK adalah pencermatan dalam bentuk kegiatan terhadap 

kegiatan belajar yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas 

secara bersama. Tujuan dari PTK yaitu untuk memperbaiki kekurangan-

kekurangan dan permasalahan yang dialami guru dalam proses 

pembelajaran di kelas.  

2. Desain Penelitian 

Pada Penelitian Tindakan Kelas (PTK) menggunakan metode mengajar, 

dengan melakukan penerapan keterampilan bertanya dan diskusi sebagai 

instrumen penelitian yang disiapkan sebaik mungkin sehingga dapat 

memaksimalkan proses pembelajaran. Adapun pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dan pendekatan 

kuantitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan cara eksplorasi melalui 

observasi dan wawancara. Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan cara 

deskriptif data melalui nilai hasil proses belajar siswa. 

 

 



 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian mengenai “Upaya meningkatkan Kreatif Intelegensi Anak 

Buddhis melalui Keterampilan Bertanya dan Diskusi di Sekolah Dasar” 

dilaksanakan pada lembaga Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Wates 01, 

beralamat di dusun Deplongan, Wates, Getasan, Kabupaten Semarang. 

Pelaksanaan observasi dan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dilakukan selama 

dua bulan, yaitu pada bulan Februari-April 2013. 

 

C. Subjek dan Objek Penelitian  

Subjek dalam penelitian, peneliti  mengambil seluruh siswa beragama Buddha SD 

Negeri Wates 01, yaitu  siswa beragama Buddha dari kelas 3 sampai dengan kelas 

5. Jumlah subjek tersebut yaitu sebanyak 22 anak, kelas 3 dengan 5 siswa, kelas 4 

ada 9 siswa, dan kelas 5 terdapat 8 siswa. Objek yang diteliti yaitu penerapan 

keterampilan bertanya dan diskusi dalam upaya meningkatkan kreatif intelegensi 

anak Buddhis.  

 

D. Jenis Tindakan 

Jenis tindakan yang dilakukan dalam penelitian “Upaya meningkatkan 

Kreatif  Intelegensi Anak Buddhis melalui Keterampilan Bertanya dan Diskusi 

di Sekolah Dasar” yaitu dengan melihat siklus-siklus perkembangan sebagai 

hasil penerapan keterampilan bertanya dan diskusi dalam proses pembelajaran. 

Analisis siklus dilakukan sebanyak 3 kali, dengan rentang waktu 2 kali 

pertemuan. Jumlah pertemuan yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah 



 

sebanyak  6 kali. Dengan jumlah subjek penelitian 22 siswa, peneliti membagi 

subjek tersebut terhadap kelas yang dijadikan objek penelitian. Materi 

pembahasan mengarah pendidikan Agama Buddha yang disesuaikan dengan 

silabus di tempat penelitian. Materi pembahasan dan bagan siklus penelitian 

dapat dilihat seperti di bawah ini: 

  Tabel 3.1 

   Kisi-Kisi Jenis Tindakan Penelitian 

Kelas Materi Pertemuan Kegiatan Siklus Refleksi 

Kelas 3 

Mengenal 

kewajiban anak 

terhadap orang 

tua dan 

kewajiban 

terhadap guru 

1 Materi 

S1 

 

2 Evaluasi 

 

 

 

 

 

Memahami hari 

raya agama 

Buddha 

3 Materi 
S2 

 

4 Evaluasi  

5 Materi S3  

6 Evaluasi   

      

 

 

Kelas 4 

Memahami Puja 

Bakti 

1 Materi S1  

2 Evaluasi   

Mengungkapkan 

sejarah candi-

candi Buddhis di 

Indonesia 

3 Materi 
S2 

 

4 Evaluasi  

5 Materi S3  

6 Evaluasi  

      

 

 
Dana  

1 Materi S1  

2 Evaluasi  



 

 

Kelas 5 

3 Materi S2  

4 Evaluasi  

Mengenal cara 

merawat orang 

sakit dan 

menjaga pikiran 

agar jasmani 

tidak sakit 

5 Materi S3  

6 Evaluasi  

  

  

 

Bagan 3.1 

Siklus Penelitian 

   

 

 

                      Siklus Penelitian   

          

 

  

 

E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian eksperimen 

ini adalah dengan menggunakan teknik tes dan teknik non tes. 

a. Teknik Tes 

Teknik tes yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan 

memberikan soal evaluasi. Evaluasi merupakan teknik untuk mengetahui 

Perencanaan 

(RPP) 

Refleksi 
Pelaksanaan Tindakan 

(PTK) 

Pengamatan  



 

tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan yang diharapkan 

dalam suatu program. Tardif (Syah, 2010: 139) mengatakan bahwa 

evaluasi adalah suatu proses penilaian untuk menggambarkan prestasi 

yang dicapai seorang siswa sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. 

Pada penelitian ini, evaluasi dilakukan setelah dua kali pertemuan yang 

digunakan untuk mengetahui hasil belajar dari segi kognitif siswa. 

b. Teknik Non Tes 

Teknik nontes yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. 

1) Observasi 

Observasi merupakan pengamatan secara langsung terhadap objek 

penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. 

Observasi dilakukan apabila objek penelitian bersifat perilaku dan 

tindakan manusia, fenomena alam (kejadian-kejadian yang ada di 

alam sekitar), proses kerja, dan penggunaan responden kecil (Ridwan, 

2009: 30). Pada observasi ini, peneliti melakukan pengamatan 

langsung (direct observation) tanpa perantara dari objek lain. 

Observasi pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan daftar 

cek dan cek list yang bertujuan untuk menjaring data yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

2) Wawancara  

Wawancara adalah salah satu jenis teknik pengumpulan data dan 

pencatatan data informasi. Hasil wawancara berupa percakapan dan 



 

tanya jawab, baik langsung maupun tidak langsung dengan sumber 

data. Wawancara  langsung adalah wawancara yang dilakukan secara 

langsung antara pewawancara (interviewer) dengan orang yang 

diwawancarai (interviewee) tanpa melalui perantara. Wawancara tidak 

langsung artinya pewawancara menanyakan sesuatu melalui perantara 

orang lain, tidak langsung pada sumbernya (Sukarjo, 2006: 20-22). 

Subjek yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah siswa dan guru 

pendidikan agama Buddha SD Negeri Wates 01. 

3) Dokumentasi  

Dokumentasi berguna untuk memperoleh data langsung dari 

tempat penelitian. Menurut Mahmud (2011:183), dokumentasi adalah 

teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek 

penelitian, tetapi melalui dokumen. Dokumentasi digunakan untuk 

memperoleh data tentang pelaksanaan program pembelajaran Agama 

Buddha di SD Negeri Wates 01, yang kemudian digunakan sebagai 

pembanding terhadap hasil kuesioner dan wawancara yang telah 

dilakukan. 

2. Instrumen Pengumpulan Data  

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan untuk 

mengumpulkan data (Kountur, 2005: 151). Sugiyono (2010: 97) 

menambahkan bahwa instrument penelitian adalah suatu alat yang 

digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati, 

yang secara spesifik semua fenomena ini disebut variabel penelitian. 



 

Pemilihan instrument harus didasarkan pada teknik pengumpulan data yang 

digunakan. Oleh karena itu dalam penelitian ini digunakan instrument 

penelitian berupa: 

a. Instrumen pokok 

Instrument pokok yang digunakan oleh peneliti yaitu Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). RPP digunakan sebagai panduan 

melaksanakan proses pembelajaran. RPP berisi tentang materi 

pembelajaran yang akan disampaikan, langkah-langkah yang digunakan, 

metode dan media yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. 

b. Instrumen pendukung 

Pada penelitian ini, selain menggunakan instrumen pokok juga 

menggunakan instrumen pendukung. Instrumen pendukung yang 

digunakan dalam penelitian ini berupa:  

1) Pedoman observasi yaitu pedoman yang digunakan untuk 

melaksanakan observasi. Pedoman observasi berisi tentang peristiwa 

yang akan diobservasi. 

2) Pedoman wawancara yaitu pedoman yang digunakan untuk 

melaksanakan wawancara. Dalam pedoman wawancara berisi tentang 

garis besar atau pokok-pokok yang akan ditanyakan. 

3) Dokumentasi yaitu dokumen-dokumen yang mencakup data-data yang 

dibutuhkan dan berhubungan dengan penelitian.  

4) Soal evaluasi yaitu soal tes yang diberikan kepada siswa untuk 

mengetahui sejauhmana pemahaman siswa terhadap materi yang 



 

diberikan. Adapun kisi-kisi soal evaluasi dapat dilihat pada tabel 

dibahah ini:  

Tabel 3.2 

Kisi-Kisi Soal Evaluasi  

Kls Kompetensi Dasar Indikator Contoh soal Keterangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III 

Melaksanakan 

kewajiban anak 

terhadap orang tua 

- Menceritakan kisah 

Sigalovada Sutta 

 

- Menyebutkan 

kewajiban anak 

terhadap orang tua 

- Manfaat 

melaksanakan 

kewajiban terhadap 

orang tua 

- Jelaskan yang dimaksud 

dengan penghormatan 

enam arah dalam 

Sigalovada Sutta! 

- Bagaimana sikap anak 

kecil untuk menunjukkan 

bakti kepada orang tua 

yang sakit? 

- Sebutkan manfaat 

melaksanakan kewajiban 

terhadap orang tua! 

 

 

 

 

 

 

Evaluasi I 

 

 

 

  

Menerapkan 

kewajiban peserta 

didik terhadap 

guru 

- Menyebutkan 

kewajiban peserta 

didik terhadap 

guru 

- Menyebutkan 

manfaat 

melaksanakan 

kewajiban peserta 

didik terhadap 

guru 

- Berikan contoh 

penghormatan yang kamu 

berikan kepada guru 

dalam belajar! 

- Apa manfaat 

melaksanakan kewajiban 

terhadap guru! 

 

 

Evaluasi I 

Menjelaskan hari 

raya agama 

Buddha 

 

 

 

- Menyebutkan hari 

raya dalam 

Agama Buddha 

- Menjelaskan hari 

raya waisak 

- Mendeskripsikan 

makna hari raya 

waisak 

- Menjelaskan hari 

- Sebut dan jelaskan hari 

raya Agama Buddha! 

 

- Tri suci waisak terjadi 

saat…di bulan waisak. 

- Mengapa umat Buddha 

memperingati hari raya 

Waisak? Jelaskan! 

 

 

 

 

 

Evaluasi II 



 

raya Asadha 

- Mendeskripsikan 

makna hari raya 

Asadha 

- Hari raya asadha 

diperingati pada bulan…. 

- Dalam hari raya asadha, 

ada empat peristiwa. 

Peristiwa yang terakhir 

adalah lengkapnya…. 

- Menjelaskan hari 

raya Kathina 

 

 

- Mendeskripsikan 

makna hari raya 

Kathina 

- Menjelaskan hari 

raya Magha Puja 

 

- Mendeskripsikan 

makna hari raya 

Magha Puja 

- Pada saat hari kathina, 

umat Buddha 

mempersembahkan dana 

kepada…. 

- Apa makna kita 

merayakan hari raya 

Kathina? 

- Peristiwa yang 

berhubungan dengan hari 

Magha puja adalah…. 

- Sebutkan peristiwa yang 

diperingati pada hari raya 

Magha Puja! 

 

 

 

 

Evaluasi III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV 

Menjelaskan 

makna, tujuan, 

dan manfaat 

melaksanakan 

puja bakti 

- Menjelaskan 

makna, tujuan, dan 

manfaat 

melaksanakan puja 

bakti 

 

 

 

- Menjelaskan 

tempat puja bakti 

- Menenangkan pikiran 

ketika puja bakti 

dilakukan dengan…. 

- Puja bakti dengan 

membaca paritta bertujuan 

untuk mengulang…. 

- Sebutkan manfaat dari 

melaksanakan puja bakti! 

- Tempat untuk puja bakti 

disebut…. 

 

 

 

 

 

 

Evaluasi I 

Menerapkan puja 

bakti dalam 

kehidupan sehari-

hari 

- Menyebutkan tata 

cara puja bakti 

 

- Menjelaskan 

macam-macam 

puja bakti 

- Bagaimana sikap yang 

baik ketika membaca 

paritta? 

- Sebutkan macam-macam 

puja bakti agama Buddha! 

 

Mendeskripsikan 

candi-candi 

Buddha di 

Indonesia 

- Menjelaskan 

pengertian candi 

- Menyebutkan 

candi-candi 

Buddhis di 

Indonesia 

- Menyebutkan 

- Jelaskan pengertian dari 

candi!  

- Sebutkan candi-candi 

Buddhis yang kamu kenal! 

 

 

 

 

 

 

Evaluasi II 



 

penyebaran candi 

Buddhis di 

Indonesia 

- Mengenal latar 

belakang masing-

masing candi 

Buddhis yang ada 

di Jawa. 

- Sebutkan candi Buddhis 

yang ada di Yogyakarta 

dan Jawa Tengah! 

 

- Apa yang ketahui tentang 

candi sewu? 

Mengidentifikasi 

candi-candi yang 

digunakan dalam 

rangkaian upacara 

Waisak 

- Menyebutkan 

candi-candi yang 

digunakan dalam 

rangkaian upacara 

Waisak 

- Menyebutkan 

manfaat  

mengunjungi candi 

- Sebutkan candi Buddhis 

yang sering digunakan 

untuk perayaan hari raya 

Waisak di Jawa Tengah! 

 

- Apa tujuan kita sebagai 

umat Buddha 

mengunjungi candi 

Buddhis? 

 

 

 

Evaluasi III 

 

 

 

 

 

 

 

V 

 

 

 

 

 

Mendeskripsikan 

macam-macam 

dana 

- Mendefinisikan 

pengertian Dana 

 

 

- Menyebutkan 

macam-macam 

dana 

- Menjelaskan dana 

yang nilainya 

paling tinggi 

- Menyebutkan 

ladang yang 

paling subur untuk 

menanam kamma 

baik (berdana) 

- Pemberian kepada orang 

lain yang dilakukan 

dengan tulus dan ikhlas 

tanpa pamrih disebut…. 

- Dalam kitab Anguttara 

Nikaya, dana dibedakan 

menjadi…macam. 

- Dana yang paling tinggi 

nilainya yaitu disebut…. 

 

- Ladang yang paling subur 

untuk menanam kebajikan 

adalah…. 

 

 

 

 

 

 

Evaluasi I 

Menerapkan cara-

cara berdana yang 

baik dan benar 

- Menjelaskan syarat 

berdana yang baik 

 

- Menjelaskan cara 

berdana yang baik 

 

- Menyebutkan 

manfaat berdana 

- Syarat pemberian dana 

materi yang benar 

adalah…. 

- Cara memberikan dana 

kepada orang lain kita 

hendaknya…. 

- Dengan memberi dana 

materi, kita melatih diri 

untuk menjadi…. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Menerapkan, - Menjelaskan - Pengertian dari sakit 



 

merawat, dan 

mendoakan orang 

sakit 

pengertian sehat 

dan sakit 

- Menjelaskan 

macam-macam 

penyakit 

- Menjelaskan 

penyebab penyakit 

adalah…. 

 

- Sebut dan jelaskan 

macam-macam penyakit! 

 

- Sebutkan ha-hal yang 

mempengaruhi penyakit 

lingkungan! 

Evaluasi II 

Menerapkan, 

merawat, dan 

mendoakan orang 

sakit 

- Menjelaskan cara 

memelihara 

kesehatan dan 

menyembuhkan 

orang sakit 

- Menjelaskan cara 

merawat orang 

sakit 

- Bagaimana cara 

memelihara kesehatan? 

 

 

 

- Sebutkan cara merawat 

orang sakit! 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluasi III 

Melatih diri untuk 

menjaga pikiran 

ketika sedang 

sakit 

- Menjelaskan cara 

menjaga pikiran 

agar jasmani tidak 

sakit 

- Bagaimana cara menjaga 

pikiran agar jasmani tidak 

sakit? 

 

 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskripif, yaitu dengan mendeskripsikan dan memakai data dari masing-

masing aspek yang dievaluasi. Data yang terkumpul dari masing-masing aspek 

tersebut dianalisis sesuai dengan instrumen yang digunakan. Menurut Miles 

dan Huberman (1992: 16), analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi 

bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau 

verifikasi. Reduksi data adalah proses pemilihan data yang telah terkumpul. 

Sekumpulan informasi yang tersusun perlu diadakan penarikan kesimpulan dan 



 

pengambilan tindakan dalam kegiatan penyajian data. Penarikan kesimpulan 

atau verifikasi berisi pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran 

penganalisis selama penelitian. Tiga alur kegiatan dalam menganalisis data 

dapat dilihat dari bagan sebagai berikut:  

Bagan 3.2 

Siklus Teknik analisis data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengumpulan data 

Reduksi data 
Kesimpulan-kesimpulan: 

Penarikan/Verifikasi 

Penyajian data 



 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Seting Penelitian 

a. Kondisi Sekolah 

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Sekolah Dasar Negeri 

(SDN) Wates 01. Secara administratif SDN Wates 01 beralamat di dusun 

Deplongan, Desa Wates, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, 

mulai berdiri sebagai sebuah sekolah pada tahun 1963 dengan luas 

bangunan 259 m
2
. SDN Wates 01 berada di lokasi yang strategis karena 

terletak di pinggir jalan raya. SDN Wates 01 memiliki sembilan belas 

gedung, diantaranya adalah enam ruang kelas, kantor guru, ruang kepala 

sekolah, laboratorium, mushola, ruang pendidikan agama Buddha, 

gudang, unit kesehatan sekolah (UKS), dapur, dua WC guru dan siswa, 

serta halaman sekolah.  

SDN Wates 01 awalnya ada memiliki gedung perpustakaan sekolah 

yang jadi satu dengan ruang agama Kristen setelah direnovasi 

perpustakaan jadi satu dengan ruang pendidikan agama Buddha. Gedung 

perpustakaan tidak ada sehingga banyak buku dalam kondisi kurang baik 

karena terkendala biaya. Dalam ruang pendidikan agama Buddha 

terdapat gamelan namun tidak difungsikan sebagai kesenian. Ruang 



 

laboratorium terletak di sebelah ruang kepala sekolah dan gudang. Ruang 

laboratorium terdapat komputer, printer, dan dokumen sekolah. Dalam 

gudang terdapat peralatan kesenian seperti pakaian tari, gitar, kuda 

kepang, dan seragam yang digunakan untuk lomba.  

b. Kondisi Siswa  

Pada tahun ajaran 2012/2013 SDN Wates 01 memiliki murid 

sebanyak 99 siswa dari kelas satu sampai kelas enam dengan 48 siswa 

putra  dan 51 siswa putri. Jumlah siswa terbanyak untuk tiap kelas yaitu 

kelas empat dengan 20 siswa. Berdasarkan agama yang dianut, dari 99 

siswa yang terdapat di SDN Wates 01 digolongkan menjadi tiga, yaitu 51 

siswa beragama Islam, 45 siswa beragama Buddha, dan 3 siswa 

beragama Kristen.  

Siswa SDN Wates 01 memiliki jadwal untuk senam bersama yaitu 

hari Rabu dan Kamis pagi. Senam pagi dilaksanakan di halaman sekolah 

yang dipimpin oleh guru olah raga dan diikuti oleh semua siswa 

berlangsung selama setengah sampai satu jam. Hari sabtu ada kebersihan 

kelas setelah jam istirahat pertama.  

c. Tenaga Pengajar dan Karyawan 

Pengajar merupakan salah satu aspek penting dalam dunia 

pendidikan yang berperan dalam memberikan pengetahuan dan sebagai 

teladan bagi siswa. Kualitas guru yang baik berpengaruh besar terhadap 

kualitas siswa dan sekolah. Berdasarkan hasil observasi, SDN Wates 01 



 

termasuk SD yang memiliki kualitas yang baik. Hal tersebut dibuktikan 

dengan SDN Wates 01 terakreditasi B (Baik).  

SDN  Wates 01 memiliki 1 orang kepala sekolah, 9 orang guru, dan 

2 orang karyawan. Sembilan guru terdiri dari enam guru kelas, satu guru 

agama Buddha, satu guru agama Islam, dan satu guru penjaskes. Dua 

karyawan yaitu satu orang mengerjakan bagian administrasi dan satu 

orang sebagai penjaga sekolah. 

d. Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana merupakan hal penting dalam tercapainya 

tujuan dan mutu pendidikan yang baik. Kelengkapan sarana dan 

prasarana di dalam suatu sekolah berpengaruh terhadap kelancaran 

proses pembelajaran di sekolah tersebut. Berdasarkan hasil observasi, 

SDN Wates 01 termasuk ke dalam kelompok SD yang memiliki sarana 

dan prasarana yang baik meskipun belum lengkap. hal tersebut terlihat 

dari bangunan yang mendukung pelaksanaan pembelajaran. Sarana 

prasarana yang belum lengkap diantaranya adalah gedung perpustakaan. 

Hal tersebut dikarenakan kondisi buku kurang baik dan terkendala oleh 

biaya. 

Masing-masing ruang kelas terdapat beberapa sarana prasarana, yaitu 

meja, kursi, lemari buku, papan tulis, alat peraga pelajaran, dan 

perlengkapan kebersihan. Pada ruang kelas pendidikan agama Buddha 

memiliki sarana dan prasarana yang baik, terbukti sudah dilengkapi 

dengan buku-buku materi pelajaran yang tertata rapi, gambar yang 



 

berkaitan dengan materi pendidikan agama Buddha dan peralatan yang 

digunakan dalam agama Buddha seperti altar. Selain yang terdapat 

dimasing-masing kelas, kursi (sofa) dan meja yang terletak di ruang tamu 

dalam kondisi kurang baik karena jadi satu dengan meja kepala sekolah.  

SDN Wates 01 memiliki sarana prasarana komputer, laptop, dan 

printer yang berada di ruang laboratorium dalam kondisi baik. Ruang 

guru memiliki sarana prasarana seperti kursi, meja, dalam kondisi baik. 

Secara keseluruhan sarana dan prasarana di SDN Wates 01 dalam kondisi 

baik. 

e. Kurikulum 

Kurikulum yang digunakan di SDN Wates 01 adalah Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tahun 2006. Kurikulum  Tingkat 

Satuan Pendidikan mulai dilaksanakan di SDN Wates 01 pada tahun 

2004. Kurikulum KTSP yang digunakan oleh SDN Wates 01 sebagai 

pedoman semua mata pelajaran termasuk mata pelajaran pendidikan 

agama Buddha. Pada mata pelajaran pendidikan agama Buddha 

menggunakan buku lebih dari satu sebagai referensi. Buku pelajaran 

Pendidikan Agama Buddha yang digunakan diantaranya adalah 

Ehipassiko dan Dharma Cakra berbasis karakter. 

2. Deskripsi Fokus Penelitian 

a. Prosedur Penelitian 

Pada penelitian ini prosedur yang digunakan yaitu dengan 

menggunakan prosedur Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Tujuan 



 

penggunaan prosedur PTK yaitu mengamati kondisi kelas dari setiap 

pertemuan yang terbagi ke dalam tiga siklus. Poin yang diperhatikan 

dalam setiap siklus pada prosedur PTK ini meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. 

1) Perencanaan 

Perencanaan merupakan langkah awal yang dilakukan peneliti 

sebelum melaksanakan pembelajaran yang disebut dengan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). RPP digunakan sebagai panduan 

melaksanakan proses pembelajaran yang di dalamnya berisi Pada 

tahap perencanaan, peneliti mempersiapkan alat atau instrumen yang 

digunakan untuk mengumpulkan data hasil penelitian. Alat atau 

instrumen yang digunakan adalah lembar observasi (siswa dan 

peneliti), dan kamera. Proses pembelajaran menggunakan metode 

bertanya dan diskusi.   

Materi yang diberikan kepada siswa setiap siklus berbeda sesuai 

dengan kurikulum yang ada di SDN Wates 01. Lembar observasi 

dibuat oleh peneliti untuk mengamati siswa dalam proses 

pembelajaran menggunakan metode bertanya dan diskusi. Lembar 

observasi diisi oleh observer ketika proses pembelajaran 

menggunakan metode bertanya dan diskusi berlangsung. Kamera 

digunakan untuk mendokumentasikan semua kegiatan dalam 

penelitian yaitu proses pembelajaran. 

 



 

 

2) Pelaksanaan 

Pelaksanaan merupakan kegiatan inti dalam penelitian, yaitu 

peneliti mengajar secara langsung dengan menggunakan metode 

bertanya dan diskusi terhadap subjek penelitian. Pelaksanaan 

pembelajaran dilakukan peneliti dengan berpedoman pada RPP. 

Secara umum kegiatan dalam pelaksanaan tindakan adalah sebagai 

berikut:  

 Kegiatan awal yaitu doa Namakāra pātha, presensi, dan apersepsi. 

Doa Namakāra pātha dipimpin oleh salah satu siswa secara 

bergiliran dalam setiap pertemuan sesuai absen pada masing-

masing kelas. Presensi dilakukan untuk mengetahui siswa yang 

hadir dan tidak. Apersepsi dilakukan untuk mengetahui sejauhmana 

pemahaman siswa terhadap materi yang telah dipelajari 

sebelumnya dengan menggunakan metode bertanya. 

 Kegiatan inti meliputi eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Tahap 

pertama dimulai dengan eksplorasi yaitu siswa diberi kesempatan 

untuk mencari materi sesuai dengan pokok bahasan dan guru 

menerangkan materi yang dibahas untuk menghindari 

kesalahpahaman materi. Tahap kedua elaborasi yaitu guru 

melakukan tanya jawab kepada siswa untuk mengetahui apakah 

siswa sudah paham dengan materi yang telah disampaikan. Selain 

tanya jawab, guru memberi penjelasan untuk mempermudah 



 

pemahaman siswa terhadap materi yang kemudian siswa dilatih 

untuk diskusi. Tahap ketiga yaitu konfirmasi, guru memberikan 

kesimpulan atas materi yang telah dibahas dengan tujuan 

memantapkan siswa terhadap materi yang telah diberikan.  

 Kegiatan akhir yaitu doa penutup yang dipimpin oleh salah satu 

siswa yang membuka kegiatan. Doa penutup menandakan proses 

pembelajaran menggunakan metode bertanya dan diskusi berakhir. 

3) Pengamatan 

Dalam pelaksanaan pengamatan, peneliti menggunakan observasi 

terstruktur untuk melihat pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama 

Buddha dengan menggunakan keterampilan bertanya dan diskusi 

dapat memberi dampak yang baik pada siswa beragama Buddha kelas 

III sampai V. Pengamatan dilakukan oleh observer dengan mengisi 

lembar observasi siswa pada saat peneliti melakukan tindakan 

terhadap siswa di dalam kelas. Guna memperkuat data, dilakukan 

dokumentasi. Dari semua siklus ada 6 kali tindakan yang dibagi 

menjadi 3 siklus. Hal ini berarti dilakukan 6 kali pengamatan dan hasil 

pengamatan siklus I menentukan langkah siklus selanjutnya. 

Pada pedoman observasi, hasil evaluasi merupakan pendukung 

untuk mengetahui sejauhmana efektivitas yang ditimbulkan dari 

penerapan keterampilan bertanya dan diskusi terhadap peningkatan 

kreatif inteligensi siswa. Evaluasi yang dilaksanakan terbagi menjadi 

dua jenis yaitu evaluasi pokok dan evaluasi pendukung. Evaluasi 



 

pokok dilaksanakan setiap akhir siklus penelitian dan evaluasi 

pendukung dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Model evaluasi 

pada evaluasi pokok yaitu dengan memberikan soal berupa pilihan 

ganda, esai, dan uraian. Model evaluasi pada evaluasi pendukung 

yaitu dengan model tanya jawab dan diskusi. 

4) Refleksi 

Refleksi dalam penelitian ini berupa kesimpulan dari setiap siklus 

yang telah dilaksanakan berupa, hasil observasi terhadap siswa dan 

guru saat pelaksanaan, dan diambil dari hasil wawancara terhadap 

siswa maupun guru yang mengajar pendidikan agama Buddha di 

tempat penelitian. Tujuan dari refleksi yaitu untuk mengetahui kendala 

dan kemajuan atau kejadian yang terjadi dari setiap siklus yang telah 

dilaksanakan. Hasil refleksi yang ditemukan dari siklus pertama akan 

dijadikan sebagai sumber data dan acuan untuk melaksanakan siklus 

selanjutnya.  

b. Hasil Penelitian 

1) Siklus I (Pertemuan 1, dan 2)  

a) Perencanaan 

Perencanaan pada siklus I meliputi persiapan membuat RPP 

untuk kelas 3, kelas 4, dan kelas 5, lembar observasi siswa, lembar 

observasi guru, lembar evaluasi, dan kamera. RPP dibuat oleh 

peneliti untuk dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran, 

berisi materi yang akan disampaikan. Materi kelas 3 tentang 



 

kewajiban timbal balik anak terhadap orang tua dan kewajiban 

timbal balik siswa terhadap guru, kelas 4 tentang memahami puja 

bakti, sedangkan kelas 5 mengenai dāna. Metode pembelajaran 

yang digunakan adalah keterampilan bertanya dan diskusi. 

Lembar evaluasi diberikan oleh peneliti dan dikerjakan oleh 

siswa pada pertemuan ke-2. Lembar evaluasi pada siklus 1 untuk 

kelas 3 bermaterikan tentang kewajiban timbal balik anak terhadap 

orang tua dan kewajiban timbal balik siswa terhadap guru, kelas 4 

tentang memahami puja bakti, dan kelas 5 tentang dāna 

(pengertian, macam-macam, syarat, dan cara berdana). Lembar 

evaluasi dikerjakan oleh siswa dengan waktu 60 menit pada 

pertemuan ke-2 dengan menggunakan waktu pelajaran pendalaman 

saddha siswa. Alasan menggunakan waktu pelajaran pendalaman 

saddha siswa karena proses pembelajaran di SDN Wates 01 kurang 

efektif, hal ini berkenaan dengan adanya ujian bagi kelas 6 

sehingga sering libur. Lembar observasi diberikan peneliti kepada 

observer pada setiap pertemuan yaitu ketika proses pembelajaran 

menggunakan metode keterampilan bertanya dan diskusi. Peneliti 

juga mengamati proses pembelajaran menggunakan metode 

keterampilan bertanya dan diskusi dengan mengisi lembar 

penilaian yang tercantum pada RPP. 

b) Pelaksanaan   

Kegiatan pelaksanaan pada siklus I terbagi menjadi 2 yaitu 



 

pertemuan 1 dan 2 untuk penyampaian materi, tetapi di pertemuan 

2 dilanjutkan dengan evaluasi. Materi yang disampaikan pada 

pertemuan 1 untuk kelas 3 yaitu tentang kewajiban anak terhadap 

orang tua (sigalovada sutta), kelas 4 mengenai tentang makna, 

tujuan, dan manfaat serta tempat melaksanakan puja bakti, 

sedangkan kelas 5 tentang pengertian dan macam-macam dana. 

Pada pertemuan 2 materi yang disampaikan untuk kelas 3 

tentang kewajiban peserta didik terhadap guru, kelas 4 mengenai 

tata cara dan macam-macam puja bakti, sedangkan untuk kelas 5 

yaitu dana yang nilainya paling tinggi, ladang yang paling subur 

untuk menanam kamma baik (berdana) serta syarat dan cara 

berdana yang baik. Pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan RPP 

yang telah disiapkan yaitu dengan keterampilan bertanya dan 

diskusi. Kegiatan pelaksanaan pada pertemuan 1 dan 2 adalah 

sebagai berikut: 

 Kegiatan awal yaitu doa Namakāra pātha, presensi, dan 

apersepsi. Doa Namakāra pātha dipimpin oleh siswa yang 

berkeinginan berbuat kebajikan secara giliran dan berlaku untuk 

masing-masing kelas. Kegiatan apersepsi pada setiap pertemuan 

1 dilakukan peneliti dengan memberikan beberapa pertanyaan 

kepada siswa. Pertemuan 1 untuk kelas 3 seperti contoh 

perbuatan baik yang dilakukan terhadap orang tua. Pertanyaan 

untuk kelas 4 seperti pengertian puja bakti menurut masing-



 

masing siswa, dan tujuan dari puja bakti. Pertanyaan diberikan 

untuk kelas 5 diantaranya adalah cara mengurangi penderitaan.  

 Kegiatan inti meliputi eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. 

Kegiatan eksplorasi pada siklus I untuk pertemuan 1 dan 2, 

peneliti memberikan penjelasan poin materi yang akan dibahas 

kepada siswa dan siswa menyimak di buku serta guru 

memberikan pertanyaan kepada siswa sesuai dengan metode 

keterampilan bertanya. Siswa menggali informasi dengan cara 

menjawab pertanyaan dengan mencari jawaban dari materi yang 

disimak. Untuk kelas 3 mencari tahu makna dan macam-macam 

kewajiban timbal balik anak terhadap orang tua (pertemuan 1), 

sedangkan pada pertemuan 2 mencari tahu tentang kewajiban 

timbal balik siswa terhadap guru. Kelas 4 pertemuan 1, siswa 

mencari tahu tentang makna, tujuan, dan manfaat melaksanakan 

puja bakti, serta menyebutkan tempat puja bakti, sedangkan 

pertemuan 2 macam-macam dan tata cara puja bakti. Kelas 5 

pertemuan 1, siswa mencari tahu tentang makna dan macam-

macam dana, sedangkan pada pertemuan 2 mengenai syarat dan 

cara berdana yang baik.  

Kegiatan elaborasi diawali dengan pengungkapan 

pertanyaan dan penentuan serta perumusan masalah sesuai 

dengan tahap-tahap dari metode keterampilan diskusi. 

Pertanyaan yang dibuat kemudian siswa menyelesaikan dengan 



 

berdiskusi. Dalam mencari jawaban siswa menggunakan buku 

dan catatan yang dibuat dari masing-masing siswa. Waktu 

berdiskusi dibatasi selama 30 menit dan 15 menit untuk 

membahas materi. Selesai diskusi, perwakilan dari setiap 

kelompok memberikan pertanyaan kepada kelompok lain dan 

kelompok yang ditunjuk siap untuk menjawab sesuai dengan 

hasil diskusinya. Secara umum pada pertemuan 1, siswa kelas 3 

sampai kelas 5 terlihat kesulitan dengan metode keterampilan 

bertanya dan diskusi. Siswa kelas 3, yaitu Heni dan Bagas 

terlihat kesulitan. Saat berdiskusi tergantung dari teman yang 

aktif. Untuk siswa kelas 4, yaitu Adi dan Dhamma terlihat 

kesulitan dari siswa yang lain. Saat menjawab pertanyaan 

terlihat kebingungan meskipun membaca dari hasil diskusi. 

Siswa kelas 5, kemalasan yang membuat siswa terlihat kesulitan 

seperti Prasetyo dan Aditya. Pada pertemuan ke-2, siswa yang 

terlihat kesulitan di pertemuan 1 telah mampu menyesuaikan 

meskipun terkadang banyak pasif dalam mengikuti pelajaran. 

Kegiatan konfirmasi dilakukan peneliti dan siswa untuk 

merangkum hasil diskusi secara bersama. Tahap membuat 

rangkuman pada siklus I, pada pertemuan ke-1 siswa kelas 3 ada 

beberapa yang kurang paham, yaitu Heni dan Bagas. Heni dan 

Bagas kurang memahami dalam materi, kemudian peneliti 

mengulang dengan menjelaskan serta memberikan contoh 



 

sehingga mereka sedikit paham. Siswa kelas 4 ada beberapa 

yang kurang paham terlihat saat mengulang kembali materi yang 

didiskusikan masih kurang tepat dan banyak kesalahan, yaitu 

Adi, Dhamma, dan Luki. Siswa kelas 5 yaitu Prasetyo dan 

Aditya kurang tepat dalam mengulang kembali materi. Tahap 

konfirmasi peneliti memberikan pertanyaan kepada siswa sesuai 

dengan materi yang telah didiskusikan. Salah satu siswa 

membaca pertanyaan kemudian yang lain berusaha mengoreksi 

jawabannya. Hal tersebut dilakukan secara bergantian dengan 

dibimbing oleh peneliti. Pada pertemuan ke-1 terlihat kesulitan, 

di pertemuan ke-2 terlihat ada peningkatan untuk menyesuaikan 

dengan metode keterampilan bertanya dan diskusi.  

 Kegiatan akhir yaitu doa penutup. Doa penutup adalah 

Namakāra pātha yang dipimpin oleh siswa. Sebelum 

pembelajaran ditutup, peneliti memberi tugas untuk membaca 

materi yang selanjutnya akan dibahas.  

Selesai pertemuan ke-2 digunakan untuk melaksanakan 

evaluasi. Proses evaluasi kelas 3, kelas 4, dan kelas 5 tidak 

dilaksanakan secara bersama disebabkan jadwal pelajaran yang 

berbeda. Kegiatan evaluasi berjalan dengan lancar, siswa diberi 

waktu 45 menit untuk menjawab 15 butir soal yang dibuat oleh 

peneliti. Data hasil evaluasi siswa dapat dilihat pada tabel berikut:  



 

Tabel 4.1 

Hasil Evaluasi Siswa Kelas 3 Siklus I 

No 
Nama Siswa  

Kelas 3 

Aspek Penilaian 
Jumlah Tes 

Nilai 

Akhir Sikap Respon Pemahaman Bahasa 

1. Heni Sri Lestari 23 20 15 10 68 45 56.5 
 

2. Arahang Gata 25 25 20 13 83 85 84 

3. Bagas Aditama 23 20 15 10 68 45 56.5 

4. Nadia Natalia 26 27 20 15 88 75 81.5 

5. Leni Widiyawati 25 23 18 12 78 45 61.5 

 Rata-rata 24.4 23 17.6 12 77 59 68 

 

Tabel 4.2 

Hasil Evaluasi Siswa Kelas 4 Siklus I 

No 
Nama Siswa  

Kelas 3 

Aspek Penilaian 
Jumlah Tes 

Nilai 

Akhir Sikap Respon Pemahaman Bahasa 

1. Pradana Adinata 23 22 17 10 65 65 68.5 

2. Adi Suryadana 25 25 20 12 85 85 83.5 

3. Triyono 25 27 22 13 90 90 88.5 

4. Mari Mahaliya 25 25 20 12 75 75 78.5 

5. Nila Lusiana 25 23 18 12 70 70 74 

6. Maryati 25 23 18 12 70 70 74 

7 Dhamma Wicaya 25 20 15 10 50 50 60 

8 Luki Alamsah 25 22 15 10 50 50 61 

9 Eko Prasetyo 

Yogiswara 

25 22 15 10 50 50 61 

 Rata-rata 24.78 23.22 17.78 11.22 67.2 67.2 72.11 

 

Tabel 4.3 

Hasil Evaluasi Siswa Kelas 5 Siklus I 

No 
Nama Siswa  

Kelas 5 

Aspek Penilaian 
Jumlah Tes 

Nilai 

Akhir Sikap Respon Pemahaman Bahasa 

1. Prasetyo Karuna 20 22 15 10 67 45 56 



 

Legowo 

2. Sri Rahayu 25 27 22 13 87 85 86 

3. Aditya 

Ariyananda 

20 23 18 12 73 60 66.5 

4. Diah Diamawati 25 25 20 13 83 70 76.5 

5. Maya Yuliasari 25 26 20 13 84 70 77 

6. Metta Eni 

Purnama 

25 25 20 13 63 70 66.5 

7 Triratna Dewi 

Wijayanti 

25 26 22 13 86 85 85.5 

8 Tri Utami 25 27 22 13 87 85 86 

 Rata-rata 21.25 25.13 19.88 12.50 78.75 71.2 75 

 

Berdasarkan evaluasi dengan menggunakan lima macam 

penilaian yang peneliti laksanakan menghasilkan nilai akhir dan 

menunjukkan rata-rata tergolong cukup bagi kelas 3, kelas 4, dan 

kelas 5. Dengan demikian hasil belajar dikelompokkan berdasarkan 

kriteria yang ada. Presentase Hasil evaluasi kelas 3, kelas 4, dan 5 

terlihat dalam tabel berikut:  

 

Tabel 4.4 

Presentase Hasil Evaluasi Siklus I 

No Kriteria 

Kelas 3 Kelas 4 Kelas 5 

Jumlah 

Siswa 
Persentase 

Jumlah 

Siswa 
Persentase 

Jumlah 

Siswa 
Persentase 

1 
Sangat Baik  

(86-100) 
0 0 % 

1 11.11% 
2 25% 

2 Baik 2 40% 2 22.22% 3 37.5% 



 

(76-85) 

3 
Cukup 

 (60-75) 
1 20% 

6 66.67% 
2 25% 

4 
Kurang 

(< 59) 
2 40% 

0 0% 
1 12.5% 

 Jumlah 5 100% 9 100% 8 100% 

 

c) Pengamatan 

Pengamatan pada siklus I dilakukan dua kali, yaitu pada saat 

proses pembelajaran berlangsung. Proses pengamatan dilakukan 

dengan mengisi lembar observasi. Pengamatan dilakukan oleh dua 

observer yaitu guru pendidikan agama Buddha SDN Wates 01 dan 

pengamat lain. Hasil pengamatan untuk kelas 3, kelas 4, dan kelas 

5 secara keseluruhan memperoleh hasil cukup.   

Proses pembelajaran menggunakan keterampilan bertanya dan 

diskusi pada pertemuan pertama berjalan kurang lancar. Terbukti 

untuk kelas 3, secara umum perhatian, respon, dan keaktifan siswa 

dalam mencari kejelasan cukup. Kreativitas dan kemandirian dalam 

mencari informasi saat diskusi terlihat kurang, terlihat siswa belum 

terbiasa melakukan diskusi untuk menyelesaikan tugas dan masih 

terpacu pada satu buku sebagai sumber. Dalam menganalisis dan 

membedakan kebenaran, siswa berusaha untuk memberikan contoh 

yang sesuai materi, meskipun masih ada siswa yang belum mampu 

menyebutkan contoh dengan tepat. Kelogisan dalam menjawab 

terlihat jawaban terlalu singkat dan ada beberapa yang belum tepat. 



 

Dalam menyimpulkan materi secara umum baik namun masih 

mengikuti bimbingan dari guru. Sehingga secara umum diperoleh 

rata-rata hasil evaluasi cukup. 

Hasil observasi untuk kelas 4 secara umum cukup, terlihat 

pada perhatian dan respon siswa sudah baik. Keaktifan dalam 

mencari kejelasan masih cukup terlihat siswa enggan untuk 

bertanya dan menjawab apabila ditunjuk oleh guru. Kreativitas dan 

kemandirian dalam mencari data informasi terlihat siswa belum 

terbiasa dengan cara berdiskusi dan tidak percaya diri dengan 

catatan yang tulisnya. Dalam menganalisis terlihat siswa 

kebingungan dan ragu dengan pemikiran sendiri. Siswa meniru 

kata-kata dari penjelasan peneliti. Hal ini terbukti siswa baik dalam 

membedakan kebenaran karena meniru peneliti.  Siswa kurang 

tepat dalam menyimpulkan materi dan membutuhkan bimbingan 

dari peneliti. Rata-rata hasil KKM tergolong cukup.    

Hasil observasi kelas 5 secara umum pada siklus I tergolong 

cukup, terlihat pada proses pembelajaran berlangsung siswa 

memperhatikan dan merespon dengan dengan baik. Hal ini terbukti 

ada interaksi antara peneliti dengan siswa, namun perlu ditunjuk 

agar ada keaktifan siswa karena terlihat ada keengganan dalam 

mencari kejelasan saat proses pembelajaran berlangsung. Saat 

proses diskusi, terlihat belum secara menyeluruh mampu 

melakukan karena siswa yang malas tergantung siswa yang rajin 



 

dalam menyelesaikan tugas dan menimbulkan kendala dalam 

menganalisis. Hal tersebut terbukti bahwa kreativitas dan 

kemandirian masih kurang yang menyebabkan siswa kesulitan 

dalam menganalisi materi. Kemampuan membedakan kebenaran 

dan kesalahan terlihat siswa kesulitan, terbukti saat menjawab perlu 

bantuan dari teman dan peneliti. Hal tersebut berpengaruh pada saat 

menyimpulkan materi hasil diskusi, perlu adanya rangsangan dari 

peneliti untuk dapat menjawab dengan tepat. Rata-rata hasil 

evaluasi cukup karena saat proses pembelajaran berlangsung masih 

terlihat ada kendala. Hasil observasi siklus I dapat dilihat dari tabel 

di bawah ini: 
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                      Tabel 4.5 

Presentase Hasil Observasi Siklus I 

Kreatif Intelegensi Siswa 

No Kriteria Observer 1 Observer 2 Rata-rata Ob 1 dan Ob 2 

Kelas III Kelas IV Kelas V Kelas III Kelas IV Kelas V Kelas 

III 

Kelas 

IV 

Kelas V 

F P F P F P F P F P F P 

1 Sangat Baik 

(80-100) 

- - - - - - - - - - - - - - - 

2 Baik 

(61-80) 

3 33.3% 5 55.6% 4 44.4% 3 33.3% 5 55.6% 3 33.3% 33.3% 55.6% 38.9% 

3 Cukup 

(41-60) 

5 55.6% 2 22.2% 3 33.3% 6 66.7% 3 33.3% 5 55.6% 61.1% 27.7% 44.4% 

4 Kurang 

(0-40) 

1 11.1% 2 22.2% 2 22.2% - - 1 11.1% 1 11.1% 5.6% 16.7% 16.7% 

 Jumlah 9 100% 9 100% 9 100% 9 100% 9 100% 9 100% 100% 100% 100% 

                          Keterangan:   

                          F: Frekuensi Kriteria P: Presentase Kriteria Ob 1: Observer 1 Ob 2: Observer 2 
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d) Refleksi  

Refleksi merupakan proses mengkoreksi tindakan atau 

pertemuan yang telah dilakukan dalam proses pembelajaran. Pada 

siklus I terdapat beberapa poin yang menjadi sumber refleksi. Poin-

poin tersebut meliputi: 

- Waktu pelaksanaan, pada siklus I dilakukan dua kali pertemuan 

secara bergiliran setiap minggunya dari kelas 3 sampai kelas 5. 

Pertemuan pertama dan kedua digunakan untuk proses 

pembelajaran. Waktu evaluasi menggunakan jadwal pendalaman 

saddha siswa yaitu setelah pertemuan kedua pendidikan agama 

Buddha. Hal tersebut dikarenakan terbentur oleh libur oleh ujian 

praktek untuk kelas 6. Waktu pelaksaan seminggu dua kali 

memiliki beberapa kendala seperti siswa enggan untuk 

mengikuti karena waktunya mengambil jam jadwal pelajaran 

lain atau pulang sekolah (hari Jum’at). Adapun jadwal  

pertemuan pendidikan agama Buddha kelas 3 sampai kelas 5 

dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.6 

Jadwal Kegiatan Pembelajaran  

Pendidikan Agama Buddha Kelas 3 sampai dengan Kelas 5 

No Kelas Jadwal Pertemuan Keterangan 

1 3 01 April 2013 Pertemuan ke-1 

  05 April 2013 Pertemuan ke-2 

  06 April 2013 Pertemuan ke-3 

  08 April 2013 Pertemuan ke-4 



 

  15 April 2013 Pertemuan ke-5 

  23 April 2013 Pertemuan ke-6 

    

2 4 01 April 2013 Pertemuan ke-1 

  08 April 2013 Pertemuan ke-2 

  09 April 2013 Pertemuan ke-3 

  12 April 2013 Pertemuan ke-4 

  15 April 2013 Pertemuan ke-5 

  26 April 2013 Pertemuan ke-6 

    

3 5 03 April 2013 Pertemuan ke-1 

  10 April 2013 Pertemuan ke-2 

  17 April 2013 Pertemuan ke-3 

  19 April 2013 Pertemuan ke-4 

  24 April 2013 Pertemuan ke-5 

  26 April 2013 Pertemuan ke-6 

    

 

- Kemampuan bertanya pada siklus I bagi kelas 3 dan kelas 4, 

siswa belum aktif untuk mencari kejelasan materi. Siswa enggan 

untuk bertanya dan cenderung untuk ditunjuk. Dalam menjawab 

pertanyaan dari peneliti, siswa belum tepat dan jawaban terlalu 

singkat. Siswa kelas 5 siswa pasif untuk bertanya untuk mencari 

kejelasan dalam memahami materi pelajaran.  

- Kemampuan berdiskusi pada siklus I bagi kelas 3, siswa belum 

terbiasa dalam melakukan diskusi. Kreativitas dan kemandirian 

siswa dalam mencari data informasi dari sumber belajar belum 



 

ada karena terpacu pada satu sumber buku. Dalam menganalisi 

materi siswa belum mampu memberikan contoh dengan tepat 

yang sesuai dengan materi. Siswa kelas 4 dan kelas 5 kesulitan 

dalam menganalisi karena kreativitas dan kemandirian mencari 

data informasi kurang. Hasil observasi kriteria kurang tersebut 

pada kreativitas dan kemandirian siswa dalam mencari data 

untuk dikumpulkan serta keterampilan menganalisis data saat 

berdiskusi. Hal tersebut disebabkan karena siswa belum terbiasa 

untuk melakukan diskusi dalam memecahkan suatu masalah dan 

siswa masih merasa enggan mencari kejelasan terhadap materi 

yang belum dapat dipahami dan siswa pasif.  

- Evaluasi menunjukkan hasil rata-rata kelas 3 adalah 68 dengan 2 

siswa dalam kategori kurang, 1 siswa dalam kategori cukup,  

dan 2 siswa dalam kategori baik. Hasil rata-rata kelas 4 adalah 

72.11 dengan 6 siswa dalam kategori cukup, 2 siswa dalam 

kategori baik, 1 siswa dalam kategori sangat baik. Hasil rata-rata 

kelas 5 adalah 75 dengan 1 siswa dalam katergori kurang, 2 

siswa dalam kategori cukup, 3 siswa dalam kategori baik, dan 2 

siswa dalam kategori sangat baik.  

Berdasarkan kesimpulan proses pembelajaran pada siklus I, 

peneliti memiliki beberapa hal yang perlu ditingkatkan supaya 

tidak terulang pada siklus selanjutnya yaitu: 



 

 Peneliti memberikan penjelasan serta memberikan contoh 

kepada siswa kelas 3, 4, dan 5 sesuai dengan materi. 

 Peneliti memberikan pertanyaan ke semua siswa dengan 

menunjuk siswa secara acak disertai waktu berpikir. 

 Peneliti memberikan pengarahan dalam melakukan diskusi 

dengan rumusan masalah sebelum diskusi dimulai. 

 Peneliti memberikan waktu berpikir dalam berdiskusi serta 

mengawasi jalannya diskusi. 

 Peneliti memberikan tuntunan terhadap siswa yang kesulitan 

menjawab. 

 Peneliti memberikan dorongan dan semangat kepada siswa 

supaya belajar lebih rajin sehingga memperoleh nilai yang baik. 

Peneliti memberikan dukungan kepada siswa yang belum 

mencapai KKM supaya tidak minder namun lebih semangat 

belajar sehingga tidak tertinggal oleh temannya. 

2) Siklus II (Pertemuan 3 dan 4)  

a) Perencanaan 

Perencanaan pada siklus II meliputi persiapan membuat RPP 

menggunakan metode bertanya dan diskusi dengan materi yang 

berbeda dengan siklus I, lembar evaluasi siswa, pedoman observasi 

siswa, pedoman observasi guru, dan kamera. RPP dibuat oleh 

peneliti untuk dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran, 

berisi materi yang akan disampaikan. Materi kelas 3 tentang hari 



 

raya waisak dan asadha, kelas 4 tentang mendeskripsikan 

pengertian dan menyebutkan candi-candi Buddhis di Indonesia, 

sedangkan kelas 5 mengenai cara dan manfaat memberikan dāna 

yang baik serta mengetahui macam-macam penyakit dan 

penyebabnya. Metode pembelajaran yang digunakan adalah 

keterampilan bertanya dan diskusi. 

Lembar evaluasi diberikan oleh peneliti dan dikerjakan oleh 

siswa pada pertemuan ke-4. Lembar evaluasi pada siklus II untuk 

kelas 3 bermaterikan tentang hari raya waisak dan asadha, kelas 4 

tentang pengertian candi dan macam-macam candi Buddhis di 

Indonesia, dan kelas 5 tentang dāna (cara dan manfaat memberikan 

dāna yang baik) dan macam-macam penyakit beserta penyebabnya. 

Lembar observasi diberikan peneliti kepada observer pada setiap 

pertemuan yaitu ketika proses pembelajaran menggunakan metode 

keterampilan bertanya dan diskusi. Peneliti juga mengamati proses 

pembelajaran menggunakan metode keterampilan bertanya dan 

diskusi dengan mengisi lembar penilaian yang tercantum pada 

RPP. 

b) Pelaksanaan  

Kegiatan pelaksanaan proses pembelajaran pada siklus II 

terbagi dalam dua pertemuan (pertemuan ke-3 dan ke-4). Materi 

untuk kelas III dalam pertemuan ke-3 yaitu tentang hari raya agama 

Buddha (hari raya waisak). Pada pertemuan ke-4 dengan materi 



 

tentang hari raya Asadha. Materi yang disampaikan kelas IV pada 

pertemuan ke-3 yaitu tentang pengertian dan contoh candi-candi 

Buddhis, sedangkan pada pertemuan ke-4 tentang penyebaran candi 

Buddhis di Indonesia dan latar belakangnya. Materi yang 

disampaikan kelas V pada pertemuan ke-3 yaitu syarat, cara dan 

manfaat berdana, sedangkan pada pertemuan ke-4 dengan materi 

yang disampaikan adalah pengertian sehat dan sakit, macam-

macam penyakit beserta penyebabnya. Pelaksanaan pada siklus II 

berbeda dengan siklus I yaitu dengan memberikan gambar-gambar 

dan diberi penjelasan yang selanjutnya akan dipahami siswa 

melalui diskusi. Kegiatan pelaksanaan pada silkus II sebagai 

berikut:  

 Kegiatan awal, yaitu doa Namakāra pātha, presensi, dan 

apersepsi. Doa Namakāra pātha dipimpin oleh siswa secara 

giliran sesuai absen dan berlaku untuk masing-masing kelas. 

Presensi dilakukan untuk kehadiran siswa dalam mengikuti 

pelajaran. Kegiatan apersepsi pada pertemuan ke-3 dan ke-4 

dilakukan peneliti dengan memberikan beberapa pertanyaan 

kepada siswa tentang materi pada pertemuan sebelumnya. Pada 

tahap apersepsi semua siswa kelas 3, 4, dan 5 mampu menjawab 

pertanyaan yang diberikan oleh peneliti.  

 Kegiatan inti, meliputi eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. 



 

Kegiatan eksplorasi pada siklus II untuk pertemuan ke-3 

dan ke-4, peneliti memberikan penjelasan poin materi yang akan 

dibahas kepada siswa dan siswa menyimak di buku serta guru 

memberikan pertanyaan kepada siswa sesuai dengan metode 

keterampilan bertanya. Siswa menggali informasi dengan cara 

menjawab pertanyaan dengan mencari jawaban dari materi yang 

disimak. Untuk kelas 3 mencari tahu tentang hari raya waisak di 

pertemuan ke-3, sedangkan pada pertemuan ke-4 menggali 

informasi mengenai hari raya asadha. Kelas 4 pertemuan ke-3, 

siswa mencari tahu tentang pengertian dan contoh candi-candi 

Buddhis, sedangkan pertemuan ke-4 tentang penyebaran candi 

Buddhis di Indonesia dan latar belakangnya. Kelas 5 di 

pertemuan ke-3, siswa menggali informasi tentang syarat, cara 

dan manfaat berdana, sedangkan pada pertemuan ke-4 mengenai 

pengertian sehat dan sakit, macam-macam penyakit beserta 

penyebabnya.   

Kegiatan elaborasi diawali dengan pengungkapan 

pertanyaan dan penentuan serta perumusan masalah sesuai 

dengan tahap-tahap dari metode keterampilan diskusi. 

Pertanyaan yang dibuat kemudian siswa menyelesaikan dengan 

berdiskusi. Dalam mencari jawaban siswa menggunakan buku 

dan catatan yang dibuat dari masing-masing siswa. Waktu 

berdiskusi dibatasi selama 20 menit dan 25 menit untuk 



 

membahas. Selesai diskusi, perwakilan dari setiap kelompok 

membacakan hasil diskusi sesuai perintah peneliti, sedangkan 

yang tidak membaca membantu menjawab pertanyaan dari 

kelompok lain karena masing-masing kelompok diwajibkan 

untuk membuat pertanyaan kepada yang giliran membacakan. 

Secara umum pada pertemuan ke-3, siswa kelas 3 sampai kelas 

5 ada beberapa yang terlihat kesulitan dengan penerapan metode 

tersebut. Siswa kelas 3, yaitu Heni, Gata, dan Bagas terlihat 

kesulitan. Kesulitan terlihat pada saat membuat pertanyaan dan 

menjawab.  Untuk siswa kelas 4, yaitu Triyono, Eko, Maryati, 

dan Dhamma terlihat kesulitan. Kesulitan terlihat hal yang sama 

dengan kelas 3 yaitu saat membuat pertanyaan dan menjawab. 

Siswa kelas 5, kemalasan yang membuat siswa terlihat kesulitan 

seperti Prasetyo. Pada pertemuan ke-4, siswa yang terlihat 

kesulitan di pertemuan ke-3 telah mampu menyesuaikan dan 

mulai aktif untuk mandiri dalam mengikuti pelajaran. 

Kegiatan konfirmasi dilakukan peneliti dan siswa untuk 

merangkum hasil diskusi secara bersama. Tahap konfirmasi, 

peneliti membantu siswa untuk mengulang kembali materi yang 

telah dibahas dengan cara melontarkan pertanyaan kepada salah 

satu siswa dan bagi yang tidak mendapat giliran menjawab 

bertugas mengoreksi kebenaran dari jawaban temannya. Pada 

siklus II di pertemuan ke-3 siswa kelas 3 ada beberapa yang 



 

pasif, yaitu Heni dan Bagas. Heni dan Bagas kurang memahami 

materi, kemudian peneliti mengulang dengan menjelaskan serta 

memberikan contoh untuk membantu siswa lebih jelas. Siswa 

kelas 4 dan kelas 5 kurang tepat dalam mengulang kembali 

materi tetapi mampu mengikuti dengan baik. Pada siklus II 

siswa mulai ada peningkatan dari siklus I. Terlihat bagi siswa 

yang kesulitan pada siklus I, telah mampu menyesuaikan dengan 

baik.  

 Kegiatan akhir yaitu doa penutup. Doa penutup adalah 

Namakāra pātha yang dipimpin oleh siswa sesuai dengan yang 

membuka. Sebelum pembelajaran ditutup, peneliti memberi 

tugas untuk membaca materi yang selanjutnya akan dibahas.  

Selesai pertemuan ke-4 digunakan untuk melaksanakan 

evaluasi siklus II. Proses evaluasi kelas 3, kelas 4, dan kelas 5 tidak 

dilaksanakan secara bersama disebabkan jadwal pelajaran yang 

berbeda. Kegiatan evaluasi berjalan dengan lancar, siswa diberi 

waktu 45 menit untuk menjawab 15 butir soal yang dibuat oleh 

peneliti. Data hasil evaluasi siswa dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.7 

Hasil Evaluasi Siswa Kelas 3 Siklus II 

No 
Nama Siswa  

Kelas 3 

Aspek Penilaian 
Jumlah Tes 

Nilai 

Akhir Sikap Respon Pemahaman Bahasa 

1. Heni Sri Lestari 24 21.5 16.5 11 73 70 71.5 

2. Arahang Gata 24 23.5 17.5 11.5 76.5 55 65.75 



 

3. Bagas Aditama 22.5 20 15 10 67.5 55 61.25 

4. Nadia Natalia 26.5 27 21 15 89.5 90 89.75 

5. Leni Widiyawati 25 23 19 12.5 79.5 75 77.25 

 Rata-rata 24.4 23 17.8 12 77.2 69 73.1 

 

Tabel 4.8 

Hasil Evaluasi Siswa Kelas 4 Siklus II 

No 
Nama Siswa  

Kelas 3 

Aspek Penilaian 
Jumlah Tes 

Nilai 

Akhir Sikap Respon Pemahaman Bahasa 

1. Pradana Adinata - - - - - 60 30 

2. Adi Suryadana 24.5 26 22.5 12.5 85.5 85 85.25 

3. Triyono 25 26 22 11.5 84.5 60 72.25 

4. Mari Mahaliya 25 24 21.5 12 82.5 75 78.75 

5. Nila Lusiana 24 24 21 12 81 80 80.5 

6. Maryati 24 21.5 20 11 76.5 65 70.75 

7 Dhamma Wicaya 24 20 18.5 10 72.5 60 66.25 

8 Luki Alamsah 24.5 22.5 18.5 11 76.5 70 73.25 

9 Eko Prasetyo 

Yogiswara 

24.5 22 18.5 10 75 60 67.5 

 Rata-rata 24.4 23.3 20.3 11.3 79.3 68.3 73.62 

 

Tabel 4.9 

Hasil Evaluasi Siswa Kelas 5 Siklus II 

No 
Nama Siswa  

Kelas 5 

Aspek Penilaian 
Jumlah Tes 

Nilai 

Akhir Sikap Respon Pemahaman Bahasa 

1. Prasetyo Karuna 

Legowo 

20 21 15 10 66 40 53 

2. Sri Rahayu 25 27 22 13 87 90 88.5 

3. Aditya 

Ariyananda 

21 22.5 18 12 73.5 70 71.75 

4. Diah Diamawati 25 23.5 19 12.5 80 70 75 



 

5. Maya Yuliasari 12.5 13 10 6.5 42 75 58.5 

6. Metta Eni 

Purnama 

25 24 20 12.5 81.5 75 78.25 

7 Triratna Dewi 

Wijayanti 

25 25.5 22 12.5 85 80 82.5 

8 Tri Utami 25 26 21 12.5 84.5 75 79.75 

 Rata-rata 23.3 22.8 18.4 11.4 74.9 71.8 75.2 

 

Berdasarkan evaluasi dengan menggunakan lima macam 

penilaian yang peneliti laksanakan menghasilkan nilai akhir dan 

menunjukkan rata-rata tergolong cukup bagi kelas 3, kelas 4, dan 

kelas 5. Dengan demikian hasil belajar dikelompokan berdasarkan 

kriteria yang ada. Presentase Hasil evaluasi kelas 3, kelas 4, dan 5 

terlihat dalam tabel berikut:  

Tabel 4.10 

Presentase Hasil Evaluasi Siklus II 

No Kriteria 

Kelas 3 Kelas 4 Kelas 5 

Jumlah 

Siswa 

Persenta

se 

Jumlah 

Siswa 

Persenta

se 

Jumla

h 

Siswa 

Persenta

se 

1 

Sangat 

Baik  

(86-100) 

1 20 % 

0 0% 

1 12.5% 

2 
Baik 

(76-85) 
1 20% 

3 33.33% 
3 37.5% 

3 
Cukup 

 (60-75) 
3 60% 

5 55.66% 
2 25% 



 

4 
Kurang 

(< 59) 
0 0% 

1 11.11% 
2 25% 

 Jumlah 5 100% 9 100% 8 100% 

 

 
   

  
  

c) Pengamatan 

Pengamatan pada siklus II dilakukan dua kali, yaitu pada saat 

proses pembelajaran berlangsung. Proses pengamatan dilakukan 

dengan mengisi lembar observasi. Pengamatan dilakukan oleh dua 

observer yaitu guru pendidikan agama Buddha SD Negeri Wates 

01 dan pengamat lain, sedangkan peneliti mengisi lembar observasi 

yang tercantum pada RPP. Pengamatan yang dilakukan oleh 

peneliti dan observer untuk kelas 3, kelas 4, dan kelas 5 secara 

keseluruhan memperoleh hasil lebih baik dari siklus I.    

Proses pembelajaran menggunakan keterampilan bertanya dan 

diskusi pada pertemuan ke-3 berjalan lancar. Terbukti untuk kelas 

3, secara umum perhatian, respon, dan keaktifan siswa dalam 

mencari kejelasan baik. Kreativitas dan kemandirian dalam mencari 

informasi saat diskusi baik, terlihat siswa melakukan diskusi untuk 

menyelesaikan tugas dengan mencari di buku dan menggunakan 

catatan kecil yang telah dibuatnya. Proses menganalisis dan 

membedakan kebenaran, siswa berusaha untuk memberikan contoh 

dengan membuat kalimat sendiri. Kelogisan dalam menjawab 

dengan jawaban singkat dan jelas namun perlu bimbingan dari 

peneliti untuk lebih aktif. Hal ini terlihat saat menyimpulkan materi 



 

secara umum baik namun masih mengikuti bimbingan dari peneliti. 

Pada pertemuan ke-4, terlihat siswa lebih giat dan aktif dalam 

memahami materi yang dipelajarinya. 

Hasil observasi untuk kelas 4 pada pertemuan ke-3 secara 

umum baik, namun ada beberapa yang terlihat cukup. Terbukti 

keaktifan dalam mencari kejelasan masih cukup terlihat siswa 

enggan untuk bertanya dan menjawab apabila ditunjuk oleh guru. 

Kreativitas dan kemandirian dalam mencari data informasi 

termasuk kategori cukup karena ada siswa yang enggan dan malas 

untuk membaca materi. Keengganan siswa dalam memahami 

materi mempengaruhi kelogisan dalam menjawab pertanyaan. Pada 

pertemuan ke-4, siswa yang terlihat enggan dan malas mulai untuk 

lebih aktif dalam belajar yang sungguh-sungguh.   

Hasil observasi kelas 5 secara umum pada siklus II tergolong 

kategori cukup. Proses pembelajaran berlangsung dengan baik 

tetapi ada yang masih terlihat cukup dan kurang. Keaktifan siswa 

masih cukup terlihat saat siswa menganalisis masalah yang 

didiskusikan. Kemampuan membedakan kebenaran dan kesalahan 

masih cukup terbukti saat menjawab pertanyaan. Kelogisan dalam 

menjawab terlalu singkat. Kreativitas dan kemandirian siswa dalam 

mencari data informasi dari sumber belajar saat diskusi masih 

kurang, kendala oleh keengganan dan kemalasan siswa. Rata-rata 

hasil evaluasi cukup dan lebih baik dari siklus I karena saat proses 



 

pembelajaran berlangsung masih terlihat ada kendala. Hasil 

observasi siklus II dapat dilihat dari tabel di bawah ini: 
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                  Tabel 4.11 

Presentase Hasil Observasi Siklus II 

Kreatif Intelegensi Siswa 

No Kriteria Observer 1 Observer 2 Rata-rata Ob 1 dan Ob 2 

Kelas III Kelas IV Kelas V Kelas III Kelas IV Kelas V Kelas 

III 

Kelas 

IV 

Kelas V 

F P    P F P F P F P 

1 Sangat Baik 

(80-100) 

- - - - - - - - - - - - - - - 

2 Baik 

(61-80) 

5 55.6% 7 77.8% 6 66.7% 6 66.7% 6 66.7% 5 55.6% 61.1% 72.2% 61.1% 

3 Cukup 

(41-60) 

4 44.4% 2 22.2% 2 22.2% 3 33.3% 3 33.3% 4 44.4% 38.9% 27.8% 33.3% 

4 Kurang 

(0-40) 

- - - - 1 11.1% - - - - - - - - 5.6% 

 Jumlah 9 100% 9 100% 9 100% 9 100% 9 100% 9 100% 100% 100% 100% 

                     Keterangan:   

                     F: Frekuensi Kriteria P: Presentase Kriteria Ob 1: Observer 1 Ob 2: Observer 2 
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d) Refleksi 

Pada siklus II terdapat beberapa poin yang menjadi sumber 

refleksi bagi peneliti sebagai acuan untuk melanjutkan ke siklus 

selanjutnya. Poin-poin yang menjadi sumber refleksi meliputi: 

- Secara umum pada siklus II untuk kelas 3, kelas 4, dan kelas 5 

pada poin keaktifan, kreativitas, kemandirian dalam mencari 

kejelasan materi terkendala oleh kemalasan siswa.  

- Evaluasi dilakukan dengan menggunakan lima macam penilaian 

yang peneliti laksanakan menghasilkan nilai akhir dan 

menunjukkan rata-rata tergolong cukup bagi kelas 3, kelas 4, 

dan kelas 5. Evaluasi menunjukkan hasil rata-rata kelas 3 adalah 

73.1 dengan 3 siswa dalam kategori cukup,  1 siswa dalam 

kategori baik, dan 1 siswa dalam kategori sangat baik. Hasil 

rata-rata kelas 4 adalah 73.62 dengan 1 siswa dalam kategori 

kurang, 5 siswa dalam kategori cukup, dan 3 siswa dalam 

kategori baik. Hasil evaluasi kelas 4 menunjukkan satu siswa 

belum mencapai KKM yaitu Pradana Adinata, dengan alasan 

karena tidak mengikuti proses pembelajaran (tidak masuk 

sekolah tanpa ijin) pada pertemuan ke-3 dan ke-4. Hasil evaluasi 

diambil dari penilaian saat proses pembelajaran berlangsung 

ditambah nilai hasil tes. Berdasarkan hasil wawancara, alasan 

tidak masuk sekolah karena sakit dan malas untuk berangkat 

sekolah. Hasil rata-rata kelas 5 adalah 75.2 dengan 2 siswa 



 

dalam katergori kurang, 2 siswa dalam kategori cukup, 3 siswa 

dalam kategori baik, dan 1 siswa dalam kategori sangat baik. 

Hasil evaluasi kelas 5 menunjukkan dua siswa belum mencapai 

KKM yaitu Prasetyo Karuna Legowo dan Maya Yuliasari. 

Alasan Maya Yuliasari, pada pertemuan ke-4 tidak masuk 

sekolah karena sakit (hasil wawancara). Prasetyo beralasan 

karena malas dan tidak suka dengan cara tanya jawab dan 

diskusi (hasil wawancara). 

Berdasarkan kesimpulan proses pembelajaran pada siklus II, 

peneliti memiliki beberapa hal yang perlu ditingkatkan supaya 

tidak terulang pada siklus selanjutnya yaitu: 

 Peneliti memberikan tuntunan dan rangsangan supaya siswa 

lebih mandiri untuk aktif dan kreatif dalam belajar memahami 

materi yang diterimanya.  

 Peneliti memberikan tuntunan terhadap siswa yang kesulitan 

menjawab dan memberikan perhatian khusus bagi siswa yang 

malas supaya giat dan bersungguh-sungguh dalam belajar. 

 Peneliti memberikan dorongan dan semangat kepada siswa 

supaya belajar lebih rajin sehingga memperoleh nilai yang 

baik. Peneliti memberikan dukungan kepada siswa yang belum 

mencapai KKM supaya lebih semangat belajar untuk 

memperoleh hasil yang terbaik seperti temannya. 

 



 

3) Siklus III (Pertemuan 5 dan 6)  

a) Perencanaan 

Perencanaan pada siklus III meliputi persiapan membuat RPP 

menggunakan metode bertanya dan diskusi, lembar evaluasi siswa, 

pedoman observasi siswa, pedoman observasi guru, dan kamera. 

Materi kelas 3 tentang hari raya Kathina dan Magha Puja, kelas 4 

tentang candi yang digunakan dalam rangkaian upacara waisak dan 

manfaat mengunjungi candi bagi umat Buddha, sedangkan kelas 5 

mengenai cara merawat orang sakit dan menjaga kesehatan.  

Lembar evaluasi diberikan oleh peneliti dan dikerjakan oleh 

siswa pada pertemuan ke-6. Lembar evaluasi pada siklus III untuk 

kelas 3 bermaterikan tentang hari raya Kathina dan Magha Puja 

yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 2013. Materi kelas 4 

tentang candi yang digunakan dalam rangkaian upacara waisak dan 

manfaat mengunjungi candi bagi umat Buddha yang dilaksanakan 

pada tanggal 26 April 2013. Materi kelas 5 tentang cara merawat 

orang sakit dan menjaga kesehatan, dilaksanakan pada tanggal 26 

April 2013. Lembar observasi diberikan peneliti kepada observer 

pada setiap pertemuan yaitu ketika proses pembelajaran 

menggunakan metode keterampilan bertanya dan diskusi. Peneliti 

mengajar sambil mengamati siswa saat proses pembelajaran 

berlangsung dengan mengisi lembar penilaian yang tercantum pada 

RPP.   



 

b) Pelaksanaan  

Kegiatan pelaksanaan proses pembelajaran pada siklus II 

terbagi dalam dua pertemuan (5 dan 6). Materi untuk kelas 3 dalam 

pertemuan ke-5 yaitu tentang hari raya Kathina. Pada pertemuan 6 

dengan materi tentang hari raya Magha Puja. Materi untuk kelas 4 

pada pertemuan ke-5 yaitu dengan materi tentang menyebutkan 

candi-candi yang digunakan dalam rangkaian waisak, sedangkan 

pada pertemuan ke-6 dengan materi yang disampaikan yaitu 

tentang manfaat mengunjungi candi bagi umat Buddha. Materi 

untuk kelas 5 pada pertemuan ke-5 yaitu tentang cara merawat 

orang sakit, sedangkan pada pertemuan ke-6 tentang cara menjaga 

kesehatan. Kegiatan pelaksanaan pada silkus III sebagai berikut:  

 Kegiatan awal, yaitu doa Namakāra pātha, presensi, dan 

apersepsi. Doa Namakāra pātha dipimpin oleh siswa secara 

giliran sesuai absen dan berlaku untuk masing-masing kelas. 

Presensi dilakukan untuk kehadiran siswa dalam mengikuti 

pelajaran. Kegiatan apersepsi pada pertemuan ke-5 dan ke-6 

dilakukan peneliti dengan memberikan beberapa pertanyaan 

kepada siswa tentang materi pada pertemuan sebelumnya.  

 Kegiatan inti, meliputi eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. 

Kegiatan eksplorasi pada siklus III untuk pertemuan ke-5 

dan ke-6, peneliti menjelaskan poin utama materi yang akan 

dibahas kepada siswa dan siswa menyimak di buku. Pada saat 



 

menjelaskan, peneliti memberikan pertanyaan sebagai umpan 

balik terhadap siswa. Siswa mencari informasi untuk menjawab 

pertanyaan dengan mencari dari buku yang disimak. Untuk kelas 

3 mencari tahu tentang hari raya Kathina di pertemuan ke-5, 

sedangkan pada pertemuan ke-6 menggali informasi mengenai 

hari raya Magha Puja. Kelas 4 pertemuan ke-5, siswa mencari 

tahu tentang candi-candi yang digunakan dalam rangkaian 

waisak, sedangkan pertemuan ke-6 tentang manfaat 

mengunjungi candi bagi umat Buddha. Kelas 5 di pertemuan ke-

5, siswa menggali informasi tentang cara merawat orang sakit, 

sedangkan pada pertemuan ke-6 mengenai cara menjaga 

kesehatan.   

Kegiatan elaborasi peneliti mengawali dengan 

pengungkapan pertanyaan dan penentuan serta perumusan 

masalah sesuai dengan tahap-tahap dari metode keterampilan 

diskusi. Pertanyaan yang dibuat kemudian siswa menyelesaikan 

dengan berdiskusi. Dalam mencari jawaban siswa menggunakan 

buku dan catatan yang dibuat dari masing-masing siswa. Waktu 

berdiskusi dibatasi selama 15 menit dan 30 menit untuk 

membahas. Proses diskusi, peneliti memberikan lima pertanyaan 

ke masing-masing kelompok secara berbeda, satu pertanyaan 

dikerjakan dengan waktu 3 menit setelah selesai menukar soal 

dari kelompok lain secara teratur sehingga tiap kelompok dapat 



 

mengerjakan lima soal. Selesai diskusi, perwakilan dari setiap 

kelompok membacakan hasil diskusi sesuai perintah peneliti, 

sedangkan yang tidak membaca membantu menjawab 

pertanyaan dari kelompok lain karena masing-masing kelompok 

diwajibkan untuk membuat pertanyaan kepada yang giliran 

membacakan. Secara umum pada pertemuan ke-5, siswa kelas 3 

sampai kelas 5 ada beberapa yang terlihat sedikit binggung 

dengan aturan diskusi tetapi lebih aktif dan semangat dari 

pertemuan sebelumnya saat mengikuti pelajaran. Pada 

pertemuan ke-6 dari kelas 3 sampai kelas 5 terlihat semakin baik 

dalam melakukan diskusi dan aktif bertanya untuk mencari 

kejelasan materi yang diberikan. 

Kegiatan konfirmasi dilakukan peneliti dan siswa untuk 

merangkum hasil diskusi secara bersama. Tahap konfirmasi, 

peneliti membantu siswa untuk mengulang kembali materi yang 

telah dibahas dengan cara melontarkan pertanyaan kepada salah 

satu siswa dan bagi yang tidak mendapat giliran menjawab 

bertugas mengoreksi kebenaran dari jawaban temannya.  

 Kegiatan akhir yaitu doa penutup. Doa penutup adalah 

Namakāra pātha yang dipimpin oleh siswa sesuai dengan yang 

membuka.  

Selesai pertemuan ke-6 digunakan untuk melaksanakan 

evaluasi siklus III. Proses evaluasi kelas 3, kelas 4, dan kelas 5 



 

tidak dilaksanakan secara bersama disebabkan jadwal pelajaran 

yang berbeda. Kegiatan evaluasi siklus III berjalan dengan lancar. 

Data hasil evaluasi siswa dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.12 

Hasil Evaluasi Siswa Kelas 3 Siklus III 

No 
Nama Siswa  

Kelas 3 

Aspek Penilaian 
Jumlah Tes 

Nilai 

Akhir Sikap Respon Pemahaman Bahasa 

1. Heni Sri Lestari 25 22.5 18 11 76.5 65 70.75 

2. Arahang Gata 24 22 16.5 10 72.5 65 68.75 

3. Bagas Aditama 23.5 21 16.5 10 71 65 68 

4. Nadia Natalia 27 27 23.5 15 92.5 100 96.25 

5. Leni Widiyawati 25.5 23 20 13 81.5 75 78.25 

 Rata-rata 25 23.1 18.9 11.8 78.8 74 76.4 

 

Tabel 4.13 

Hasil Evaluasi Siswa Kelas 4 Siklus III 

No 
Nama Siswa  

Kelas 4 

Aspek Penilaian 
Jumlah Tes 

Nilai 

Akhir Sikap Respon Pemahaman Bahasa 

1. Pradana Adinata 11.5 11.5 11.5 5 39.5 65 52.25 

2. Adi Suryadana 24.5 26 25 13 88.5 80 84.25 

3. Triyono 25 25 22.5 11 83.5 75 79.25 

4. Mari Mahaliya 25 24 23 12 84 75 79.5 

5. Nila Lusiana 24 25 23 12 84 70 77 

6. Maryati 11.5 10 11 5 37.5 75 56.25 

7 Dhamma Wicaya 23 21.5 22 11 77.5 65 71.25 

8 Luki Alamsah 24.5 23 22.5 12 82 75 78.5 

9 Eko Prasetyo 

Yogiswara 

23.5 22.5 22 11 79 70 74.5 

 Rata-rata 21.4 20.9 20.3 10.2 82.23 72.2 72.52 

 



 

Tabel 4.14 

Hasil Evaluasi Siswa Kelas 5 Siklus III 

No 
Nama Siswa  

Kelas 5 

Aspek Penilaian 
Jumlah Tes 

Nilai 

Akhir Sikap Respon Pemahaman Bahasa 

1. Prasetyo Karuna 

Legowo 

22.5 22.5 17.5 11.5 74 85 79.5 

2. Sri Rahayu 25 26 23.5 14 88.5 85 86.75 

3. Aditya 

Ariyananda 

22 21 19 11.5 73.5 60 66.75 

4. Diah Diamawati 24 22 20 12 78 75 76.5 

5. Maya Yuliasari 24 22 20 12 78 75 76.5 

6. Metta Eni 

Purnama 

25 23 21.5 12.5 82 80 81 

7 Triratna Dewi 

Wijayanti 

25 24.5 22.5 12.5 84.5 80 82.25 

8 Tri Utami 12.5 12.5 12.5 7.5 45 85 65 

 Rata-rata 22.5 21.7 19.6 11.7 80.3 78 79.15 

Berdasarkan tes menggunakan empat macam penilaian yang 

peneliti laksanakan memperlihatkan bahwa rata-rata hasil evaluasi 

kelas 3, kelas 4, dan kelas 5 baik. Hasil belajar dikelompokkan 

berdasarkan kriteria yang ada. Kriteria hasil evaluasi kelas 3, kelas 

4, dan kelas 5 terlihat dalam tabel berikut: 

Tabel 4.15 

Presentase Hasil Evaluasi Siklus III 

No Kriteria 

Kelas 3 Kelas 4 Kelas 5 

Jumlah 

Siswa 

Persentas

e 

Jumlah 

Siswa 

Persentas

e 

Jumla

h 

Siswa 

Persentas

e 

1 Sangat Baik  1 20 % 0 0% 1 12.5% 



 

(86-100) 

2 
Baik 

(76-85) 
1 20% 

5 55.56% 
5 62.5% 

3 
Cukup 

 (60-75) 
3 60% 

2 22.22% 
2 25% 

4 
Kurang 

(< 59) 
0 0% 

2 22.22% 
0 0% 

 Jumlah 5 100% 9 100% 8 100% 

  

c) Pengamatan 

Pengamatan pada siklus III dilakukan dua kali, yaitu pada saat 

proses pembelajaran berlangsung. Proses pengamatan dilakukan 

dengan mengisi lembar observasi. Peneliti dan observer mengisi 

lembar observasi. Hasil pengamatan untuk kelas 3 sampai kelas 5 

memperoleh hasil baik.  

Proses pembelajaran menggunakan keterampilan bertanya dan 

diskusi pada siklus III berjalan lancar. Terbukti kelas 3 sampai 

kelas 5 siswa berantusias dan respon yang sangat baik saat proses 

pembelajaran berlangsung. Pada kelas 3, siswa aktif dalam mencari 

kejelasan materi terlihat lebih mandiri dan kreatif saat menganalisis 

jawaban saat diskusi. Dalam menyimpulkan materi, siswa mampu 

menjawab dengan logis, benar, dan jelas.  

Hasil observasi untuk kelas 4 pada siklus III secara umum 

baik. Siswa antusias terhadap materi yang disampaikan oleh 

peneliti. Keterampilan bertanya merangsang siswa untuk lebih aktif 



 

yang berpengaruh terhadap kemandirian dan kreativitas dalam 

memahami materi. Proses menganalisis materi saat diskusi terlihat 

baik terbukti saat membedakan kebenaran dan kesalahan, siswa 

mampu menjawab dengan logika dan jelas. Pada saat 

menyimpulkan, siswa mampu mengulang materi yang telah dibahas 

dengan baik. 

Hasil observasi kelas 5 secara umum pada siklus III tergolong 

kategori baik. Perhatian dan respon sangat baik karena ada interaksi 

antara siswa dan peneliti serta antusias siswa saat mengikuti 

pelajaran sangat baik. Hasil evaluasi baik karena siswa mampu 

menyimpulkan materi dengan jelas dan benar. Saat berdiskusi, 

siswa mampu menganalisis dengan baik karena siswa aktif dan 

mandiri. Terbukti siswa menggunakan catatan kecil yang dibuatnya 

untuk menganalisis serta mencari di buku sesuai dengan materi 

yang dibahas. 

Rata-rata hasil evaluasi cukup dan lebih baik dari siklus II 

karena saat proses pembelajaran berlangsung masih terlihat ada 

kendala. Hasil observasi siklus III dapat dilihat dalam tabel di 

bawah ini: 
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Tabel 4.16 

Presentase Hasil Observasi Siklus III 

Kreatif Intelegensi Siswa 

No Kriteria Observer 1 Observer 2 Rata-rata Ob 1 dan Ob 2 

Kelas III Kelas IV Kelas V Kelas III Kelas IV Kelas V Kelas III Kelas IV Kelas V 

F P    P F P F P F P 

1 Sangat Baik 

(80-100) 

1 11.1% 1 11.1% 1 11.1% 1 11.1% 1 11.1% 2 22.2% 11.1% 11.1% 16.7% 

2 Baik (61-80) 8 88.9% 8 88.9% 8 88.9% 8 88.9% 8 88.9% 7 77.8% 88.9% 88.9% 83.3% 

3 Cukup  

(41-60) 

- - - - - - - - - - - - - - - 

4 Kurang 

 (0-40) 

- - - - - - - - - - - - - - - 

 Jumlah 9 100% 9 100% 9 100% 9 100% 9 100% 9 100% 100% 100% 100% 

                     Keterangan:   

                     F: Frekuensi Kriteria P: Presentase Kriteria Ob 1: Observer 1 Ob 2: Observer  



 

d) Refleksi 

Pada siklus III terdapat beberapa poin yang menjadi sumber 

refleksi bagi peneliti sebagai acuan untuk melanjutkan ke 

pertemuan selanjutnya. Poin-poin yang menjadi sumber refleksi 

meliputi:  

- Secara umum pada siklus III untuk kelas 3, kelas 4, dan kelas 5 

pada poin keaktifan sudah baik, tetapi kreativitas dan 

kemandirian dalam mencari kejelasan materi perlu ditingkatkan 

lagi untuk mencapai hasil yang maksimal.  

- Evaluasi dilakukan dengan menggunakan lima macam penilaian 

yang peneliti laksanakan menghasilkan nilai akhir dan 

menunjukkan rata-rata tergolong baik bagi kelas 3, kelas 4, dan 

kelas 5. Evaluasi menunjukkan hasil rata-rata kelas 3 adalah 

76.4 dengan 3 siswa dalam kategori cukup, 1 siswa dalam 

kategori baik, dan 1 siswa dalam kategori sangat baik. Hasil 

rata-rata kelas 4 adalah 72.52 dengan 2 siswa dalam kategori 

kurang, 2 siswa dalam kategori cukup, dan 5 siswa dalam 

kategori baik. Hasil evaluasi kelas 4 menunjukkan satu siswa 

belum mencapai KKM yaitu Pradana Adinata dan Ayu Maryati, 

dengan alasan karena tidak mengikuti proses pembelajaran 

(tidak masuk sekolah tanpa ijin untuk Pradana dan Ayu karena 

sakit) pada pertemuan ke-6. Hasil rata-rata kelas 5 adalah 79.15 

dengan 2 siswa dalam kategori cukup, 5 siswa dalam kategori 



 

baik, 1 siswa dalam kategori sangat baik. Hasil evaluasi kelas 5 

hampir rata-rata baik.  

Berdasarkan kesimpulan proses pembelajaran pada siklus 

III, peneliti memiliki beberapa hal yang perlu ditingkatkan 

supaya tidak terulang pada siklus selanjutnya yaitu: 

 Hasil evaluasi siswa semakin meningkat terlihat karena siswa 

mandiri, aktif, kreatif. Hal ini perlu dipertahankan dan 

ditingkatkan lagi. Peneliti menganjurkan dan memberi 

semangat untuk selalu belajar dengan rajin dan sungguh serta 

aktif untuk mencari kejelasan dalam kegiatan pembelajaran. 

 Siswa aktif untuk bertanya dan menganalisis materi guna 

mencari kejelasan dan pemahaman tentang pelajaran sudah 

baik. Peneliti menganjurkan untuk tidak segan dan malu 

untuk bertanya serta mencoba berdiskusi. Dari diskusi siswa 

mencoba untuk berlatih memaparkan, bertukar pendapat 

dalam memecahkan suatu masalah dalam pelajaran. 

 

B. Pembahasan 

 Berdasarkan hasil PTK dengan penerapan keterampilan bertanya dan 

diskusi dalam pembelajaran pendidikan agama Buddha di SD Negeri Wates 01 

dapat diketahui bahwa penggunaan metode keterampilan yang digunakan 

memiliki efektivitas yang baik terhadap kreatif intelegensi siswa. Peningkatan 

kreatif intelegensi siswa dari kelas 3, kelas 4, dan kelas 5 dapat dilihat dari 



 

hasil observasi siswa saat proses pembelajaran berlangsung, hasil evaluasi serta 

hasil wawancara. Hasil observasi siswa dan wawancara mengenai penerapan 

keterampilan bertanya dan diskusi dapat memberikan fakta yang jelas bahwa 

siswa memiliki pengaruh positif dalam kemampuan siswa. Bukti dari kreatif 

intelegensi siswa hasilnya dapat dilihat setelah dilaksanakan 3 siklus (6 kali 

pertemuan) yang menunjukkan adanya peningkatan. Pada pembahasan ini 

peneliti membahas mengenai penerapan keterampilan bertanya dan diskusi 

yang telah dilaksanakan di SD Negeri Wates 01 pada kelas 3 sampai kelas 5. 

Adapun pembahasan lebih lanjut sebagai berikut:  

1. Konsep Kreatif Intelegensi 

Seseorang dapat dikatakan kreatif intelegensi apabila orang tersebut 

memiliki kepribadian yang cepat dan tepat dalam menyesuaikan diri 

terhadap hal baru dengan menggunakan alat berpikir yang sesuai dengan 

tujuannya serta percaya diri, tanggung jawab, mandiri, optimis, rasa ingin 

tahu yang besar dan memiliki toleransi.  

Pada hasil PTK mengenai peningkatan kreatif intelegensi siswa yang 

beragama Buddha dari kelas 3, 4, dan 5 dapat diketahui melalui observasi 

siswa pada saat proses pembelajaran pendidikan agama Buddha. Hasil 

observasi siswa mengenai kreatif intelegensi memberikan gambaran dan 

data yang jelas bahwa siswa mampu berpikir kreatif. Guna mengetahui 

sejauh mana tingkat kreatif intelegensi siswa terlihat setelah dilaksanakan 3 

siklus (6 kali pertemuan) dalam PTK. Hasil observasi mengenai kreatif 

intelegensi siswa dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 



 

Tabel 4.17 

Hasil Observasi Kreatif Intelegensi Siswa Kelas III 

SD Negeri Wates 01 

No Kreatif Intelegensi 

Kriteria Ob 1 Kriteria Ob 2 

Siklus 

I 

Siklus 

II 

Siklus 

III 

Siklus 

I 

Siklus 

II 

Siklus 

III 

1 Perhatian siswa ketika 

menyimak dan menerima 

penjelasan guru 

C B B C B B 

2 Respon siswa terhadap materi 

pelajaran yang diberikan oleh 

guru 

C B SB C B B 

3 Keaktifan siswa untuk mencari 

kejelasan dalam memahami 

materi pelajaran melalui tanya 

jawab 

C B B C B SB 

4 Kreativitas  dan kemandirian 

siswa dalam mencari data 

informasi dari sumber belajar  

saat diskusi 

K B B C B B 

5 Keterampilan siswa dalam 

menganalisis materi saat 

diskusi 

C C B B B B 

6 Kemampuan siswa dalam 

membedakan kebenaran dan 

kesalahan  

B C B B C B 

7 Logis dalam menjawab 

pertanyaan  

C C B C C B 

8 Siswa dalam menyimpulkan 

materi pelajaran 

B C B C C B 

9 Hasil Evaluasi B B B B B B 

Keterangan: 

K: Kurang B: Baik Ob 1: Observer 1 

C: Cukup SB: Sangat Baik Ob 2: Observer 2 



 

              Tabel 4.18 

Hasil Kreatif Intelegensi Siswa Kelas IV 

SD Negeri Wates 01 

No Kreatif Intelegensi 

Kriteria Ob 1 Kriteria Ob 2 

Siklus 

I 

Siklus 

II 

Siklus 

III 

Siklus 

I 

Siklus 

II 

Siklus 

III 

1 Perhatian siswa ketika 

menyimak dan menerima 

penjelasan guru 

B B B B B B 

2 Respon siswa terhadap materi 

pelajaran yang diberikan oleh 

guru 

B B B B B B 

3 Keaktifan siswa untuk mencari 

kejelasan dalam memahami 

materi pelajaran melalui tanya 

jawab 

C B B C C SB 

4 Kreativitas  dan kemandirian 

siswa dalam mencari data 

informasi dari sumber belajar  

saat diskusi 

K C B C C B 

5 Keterampilan siswa dalam 

menganalisis materi saat 

diskusi 

K B B K B B 

6 Kemampuan siswa dalam 

membedakan kebenaran dan 

kesalahan  

B B B B B B 

7 Logis dalam menjawab 

pertanyaan  

C C SB C C B 

8 Siswa dalam menyimpulkan 

materi pelajaran 

B B B B B B 

9 Hasil Evaluasi B B B B B B 

Keterangan: 

K: Kurang B: Baik Ob 1: Observer 1 

C: Cukup SB: Sangat Baik Ob 2: Observer 2 



 

                 Tabel 4.19 

Hasil Kreatif Intelegensi Siswa Kelas V 

SD Negeri Wates 01 

No Kreatif Intelegensi 

Kriteria Ob 1 Kriteria Ob 2 

Siklus 

I 

Siklus 

II 

Siklus 

III 

Siklus 

I 

Siklus 

II 

Siklus 

III 

1 Perhatian siswa ketika 

menyimak dan menerima 

penjelasan guru 

B B B B B B 

2 Respon siswa terhadap materi 

pelajaran yang diberikan oleh 

guru 

B B SB B B B 

3 Keaktifan siswa untuk mencari 

kejelasan dalam memahami 

materi pelajaran melalui tanya 

jawab 

C C B C B B 

4 Kreativitas  dan kemandirian 

siswa dalam mencari data 

informasi dari sumber belajar  

saat diskusi 

K K B C C B 

5 Keterampilan siswa dalam 

menganalisis materi saat 

diskusi 

K C B K C B 

6 Kemampuan siswa dalam 

membedakan kebenaran dan 

kesalahan  

B B B C C B 

7 Logis dalam menjawab 

pertanyaan  

B B B C C B 

8 Siswa dalam menyimpulkan 

materi pelajaran 

C B B C B SB 

9 Hasil Evaluasi C B B B B SB 

Keterangan: 

K: Kurang B: Baik Ob 1: Observer 1 

C: Cukup SB: Sangat Baik Ob 2: Observer 2 



 

Berdasarkan data observasi yang dilakukan oleh observer 1 dan 

observer 2 dari siklus I sampai siklus III pada kelas 3, 4, dan 5 terdapat 

kriteria kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Presentase rata-rata hasil 

observasi pada siklus I untuk kelas 3 dari jumlah 5 siswa sebesar 5.6% 

dalam kategori kurang, 61.1% dalam kategori cukup, dan 33.3% dalam 

kategori baik. Kelas 4 dari 9 jumlah siswa sebesar 16.7% dalam kategori 

kurang, 27.7% dalam kategori cukup, dan 55.6% dalam kategori baik. Kelas 

5 dari 8 jumlah siswa diperoleh 16.7% termasuk kategori kurang, 44.4% 

kategori cukup, dan 38.9% dalam kategori baik. Pada siklus II untuk kelas 3 

diperoleh hasil 38.9% kategori cukup dan 61.1% dengan kategori baik. 

Kelas 4 sebesar 27.8% kategori cukup dan 72.2% dalam kategori baik. 

Kelas 5 dengan hasil 5.6% kategori kurang, 33.3% kategori cukup, dan 

61.1% dalam kategori baik. Pada siklus III untuk kelas 3 dan kelas 4 

diperoleh hasil sebesar 88.9% kategori baik dan 11.1% dalam kategori 

sangat baik. Kelas 5 diperoleh sebesar 83.3% kategori baik dan 16.7% 

dalam kategori sangat baik. 

Data diatas mengenai hasil observasi terhadap kemampuan siswa 

dengan menggunakan keterampilan bertanya dan diskusi dapat 

meningkatkan kreatif intelegensi siswa. Hal ini terbukti dari masing-masing 

kelas pada setiap siklus kemampuan siswa mengalami peningkatan. Secara 

umum pada siklus I terlihat keaktifan siswa dalam berpikir kurang, karena 

dilatih dengan kebiasaan maka pada siklus II mengalami perubahan yang 

lebih baik. Terbukti saat menganalisis materi dan kelogisan dalam 



 

menjawab pertanyaan serta keaktifan dan kemandirian dalam menyelesaikan 

masalah atau tugas. Berdasarkan data yang diperoleh terlihat kemandirian 

dan keaktifan dapat meningkatkan kemampuan berpikir. 

2. Konsep Keterampilan Bertanya dan Diskusi 

Metode dalam mengajar sangat penting untuk mengukur keberhasilan 

dalam memberikan materi dalam proses pembelajaran. Dalam proses 

pembelajaran dengan menggunakan metode yang tepat sangat berpengaruh 

terhadap keberhasilan belajar siswa. Berdasarkan hasil PTK di SDN Wates 

01 untuk kelas 3, 4, dan 5 melalui penggunaan keterampilan bertanya dan 

diskusi menunjukkan kemampuan berpikir meningkat yang berpengaruh 

terhadap kepribadian siswa seperti sikap dan cara memahami materi. Hasil 

penilaian terhadap sikap, respon, pemahaman, dan bahasa siswa saat proses 

pembelajaran dengan keterampilan bertanya dan diskusi dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini:  

Tabel 4.20 

Hasil Observasi Siswa Kelas 3 sampai dengan Kelas 5 

No 
Nama Siswa 

 

Kelas  Siklus I Siklus II Siklus 

III 

1. Heni Sri Lestari 3 68 73 76.5 

2. Arahang Gata  83 76.5 72.5 

3. Bagas Aditama  68 67.5 71 

4. Nadia Natalia  88 89.5 92.5 

5. Leni Widiyawati  78 79.5 81.5 

 Rata-rata  77 77.2 78.8 

      

6 Pradana Adinata 4 72 0 39.5 

7 Adi Suryadana  82 85.5 88.5 



 

8 Triyono  87 84.5 83.5 

9 Mari Mahaliya  82 82.5 84 

10 Nila Lusiana  78 81 84 

11 Ayu Maryati  78 76.5 37.5 

12 Dhamma Wicaya  70 72.5 77.5 

13 Luki Alamsah  72 76.5 82 

14 Eko Prasetiyo 

Yogiswara 

 72 75 79 

 Rata-rata  77.00 78.9 82.23 

      

15 Prasetyo Karuna 

Legowo 

5 67 66 79.5 

16 Sri Rahayu  87 87 86.75 

17 Aditya 

Ariyananda 

 73 73.5 66.75 

18 Diah Diamawati  83 80 76.5 

19 Maya Yuliasari  84 42 76.5 

20 Metta Eni 

Purnama 

 63 81.5 81 

21 Triratna Dewi 

Wijayanti 

 86 85 82.25 

22 Tri Utami  87 84.5 65 

 Rata-rata  78.75 78.59 79.15 

 

Berdasarkan data diatas penilaian dengan cara observasi pada saat 

proses pembelajaran melalui keterampilan bertanya dan diskusi, rata-rata 

hasil setiap siklus mengalami perubahan. Dari siklus I sampai siklus III 

terihat mengalami peningkatan pada masing-masing kelas, kecuali pada 

kelas 5 siklus II mengalami penurunan disebabkan tidak masuk sekali pada 

pertemuan ke-4 sehingga mempengaruhi rata-rata penilaian. Perubahan yang 



 

terjadi berpengaruh pada kepribadian siswa saat mengikuti proses 

pembelajaran. Sikap dan respon siswa dapat terlihat, aktif atau tidak dalam 

mencari kejelasan materi dan saat berdiskusi. Pemahaman siswa dapat 

diketahui melalui bahasa saat menjawab pertanyaan. 

Penerapan keterampilan bertanya dan diskusi dapat mempermudah 

siswa dalam memahami materi yang dipelajari. Hal tersebut terbukti dari 

wawancara terhadap beberapa siswa di masing-masing kelas. Dari hasil 

wawancara terhadap kelas 3 yang dilakukan pada hari Senin, 01 April 2013 

dengan jumlah narasumber sebanyak 5 siswa, kelas 4 dilakukan pada hari 

Senin, 01 April 2013 dengan narasumber sebanyak 9 siswa, dan kelas 5 

dilakukan pada hari Rabu, 03 April 2013. Hasil wawancara I dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini:  

Tabel 4.21 

Hasil Wawancara Siswa Kelas III, IV, dan V 

SDN Wates 01 

No Pertanyaan 

Kelas 

Jawaban  

Keterangan 1 Pengajar Gr 1 Gr 2 Gr 

1&2 

 Menurut 

kamu lebih 

senang, 

enak, jelas 

mana diajar 

sama bu 

guru atau 

pak guru? 

a. III 

 

 

 

b. IV 

 

20%  

 

 

 

22.2% 

 

- 

 

 

 

55.6% 

 

80% 

 

 

 

22.2% 

 

a. Dari 5 siswa, 1 siswa lebih enak dan 

menyenangkan dibimbing guru 1, 

dan 4 siswa sama-sama enak dan 

menyenangkan dibimbing guru 1 dan 

2  

b. Dari 9 siswa, 2 siswa memilih guru 

1, 5 siswa memilih guru 2, dan 2 

siswa memilih dua-duanya 

c. Dari 8 siswa, 2 siswa lebih memilih 

guru 1 dan 6 siswa memilih guru 



 

 

c. V 

 

 

25% 

 

- 

 

 

75% 

dua-duanya 

2 Media/ 

Metode 

 C BD  CBD  

 Menurut 

kamu lebih 

jelas, 

mudah, dan 

menyenang-

kan mana 

cara ibu atau 

pak guru? 

a. III 

 

 

b. IV 

 

 

 

c. V 

40% 

 

 

22.2% 

 

 

 

25% 

- 

 

 

55.6% 

 

 

 

25% 

60% 

 

 

22.2% 

 

 

 

50% 

a. Dari 5 siswa ada 4 siswa memilih 

metode ceramah dan 3 siswa 

memilih dengan ceramah, bertanya, 

dan diskusi 

b. Dari 9 siswa ada 2 siswa lebih 

mudah metode ceramah, 5 siswa 

dengan bertanya dan diskusi, dan 2 

siswa memilih dua-duanya 

c. Ada 2 siswa memilih ceramah, 2 

siswa memilih bertanya dan diskusi, 

4 siswa memilih dua-duanya  

3 Proses 

Pembelaja-

ran 

 TS BSJ S   

 Pertama kali 

ibu 

mengajar, 

apakah 

kalian 

merasa 

senang? 

a. III 

 

 

b. IV 

 

 

c. V 

- 

 

 

- 

 

 

- 

40% 

 

 

44.4% 

 

 

50% 

60% 

 

 

55.6% 

 

 

50% 

a. Siswa merasa biasa saja ada 2 siswa, 

3 siswa suka(senang) dengan metode 

bertanya dan diskusi 

b. Siswa merasa biasa saja ada 4 siswa, 

5 siswa suka(senang) dengan metode 

bertanya dan diskusi 

c. Siswa merasa biasa saja ada 4 siswa, 

4 siswa suka(senang) dengan metode 

bertanya dan diskusi 

Keterangan: 

C : Ceramah TS : Tidak Suka 

BD : Bertanya dan Diskusi BSJ : Biasa Saja 



 

CBD : Ceramah, Bertanya, dan Diskusi S : Suka 

Gr 1 : Guru 1 (Guru Agama Buddha) 

Gr 2 : Guru 2 (Peneliti) 

 

Berdasarkan data diatas, hasil wawancara pertama terhadap siswa 

mengenai pembimbing secara umum lebih enak dan menyenangkan 

dibimbing oleh guru 1 (Pak Kartomo) di banding guru 2 (Bu Yati). 

Berkenaan dengan media dan metode pembelajaran secara umum lebih 

memilih cara yang lama dan menganggap sama-sama jelas antara metode 

ceramah dengan bertanya dan diskusi.  

Wawancara ke-2 setelah tiga kali penelitian untuk kelas 3 dilakukan 

pada hari Senin, 06 April 2013 diketahui bahwa 1 siswa (20%) lebih enak 

dan menyenangkan dibimbing Bu Yati dan 4 siswa (80%) menyatakan 

sama-sama enak dan menyenangkan. Ada 1 siswa yang menyatakan jelas 

dan mudah dengan cara ceramah, 3 siswa (60%) jelas dan mudah bertanya 

dan diskusi, serta 1 siswa (20%) menyatakan mudah dua-duanya. Kelas 4 

dilakukan pada hari Senin, 09 April 2013 dapat diketahui bahwa 1 siswa 

(11.1%) lebih enak dibimbing Pak Kartomo, 6 siswa (66.7%) dibimbing Bu 

Yati, dan 2 siswa (22.2%) dibimbing dua-duanya. Berkenaan dengan media 

dan metode pembelajaran, 1 siswa (11.1%) menyatakan lebih mudah dan 

jelas ceramah dengan tinggal mencatat yang ada di papan tulis, 5 siswa 

(55.6%) memilih dengan bertanya dan diskusi, 3 siswa (33.3%) menyatakan 

dua-duanya mudah dan jelas. Kelas 5 dilakukan pada Rabu, 17 April 2013 

dapat diketahui bahwa 2 siswa (25%) lebih enak dibimbing Bu Yati, dan 6 

siswa (75%) dibimbing dua-duanya. Berkenaan dengan media dan metode 



 

pembelajaran, 1 siswa (12.5%) menyatakan lebih mudah dan jelas ceramah 

dengan tinggal mencatat yang ada di papan tulis, 3 siswa (37.5%) memilih 

dengan bertanya dan diskusi, 4 siswa (50%) menyatakan dua-duanya mudah 

dan jelas.  

Wawancara ke-3 setelah 6 kali penelitian untuk kelas 3 dilakukan pada 

hari Selasa, 23 April 2013 diketahui bahwa 4 siswa (80%) lebih enak dan 

menyenangkan dibimbing Bu Yati dan 1 siswa (20%) menyatakan sama-

sama enak dan menyenangkan. Berkenaan dengan media dan metode 

pembelajaran diketahui ada 1 siswa yang menyatakan jelas dan mudah 

dengan cara ceramah, 3 siswa (60%) jelas dan mudah bertanya dan diskusi, 

serta 1 siswa (20%) menyatakan mudah dua-duanya. Kelas 4 dilakukan pada 

hari Jum’at, 26 April 2013 dapat diketahui bahwa 1 siswa (11.1%) lebih 

enak dibimbing Pak Kartomo, 6 siswa (66.7%) dibimbing Bu Yati, dan 2 

siswa (22.2%) dibimbing dua-duanya. Berkenaan dengan media dan metode 

pembelajaran, 1 siswa (11.1%) menyatakan lebih mudah dan jelas ceramah 

dengan tinggal mencatat yang ada di papan tulis, 6 siswa (66.7%) memilih 

dengan bertanya dan diskusi, 2 siswa (22.2%) menyatakan dua-duanya 

mudah dan jelas. Kelas 5 dilakukan pada Jum’at, 26 April 2013 dapat 

diketahui bahwa 4 siswa (50%) lebih enak dibimbing Bu Yati, dan 4 siswa 

(50%) dibimbing dua-duanya. Berkenaan dengan media dan metode 

pembelajaran, 1 siswa (12.5%) menyatakan lebih mudah dan jelas ceramah 

dengan tinggal mencatat yang ada di papan tulis, 7 siswa (87.5%) memilih 

dengan bertanya dan diskusi. 



 

Berdasarkan hasil wawancara terhadap siswa diatas disimpulkan bahwa 

sebagian besar keterampilan bertanya dan diskusi dianggap lebih mudah dan 

jelas dalam memahami materi yang dipelajari. Hal ini terbukti setelah 

dilakukan 6 kali pertemuan, siswa lebih memilih belajar dengan metode 

bertanya dan diskusi karena membantu keaktifan dan kemandirian serta 

meningkatkan kemampuan berpikir. 

3. Aplikasi Keterampilan Bertanya dan Diskusi di Sekolah Dasar Negeri 

Wates 01 dalam Meningkatkan Kreatif Intelegensi Anak Buddhis 

Hasil penerapan keterampilan bertanya dan diskusi di SD Negeri Wates 

01 membuat siswa lebih aktif dan mandiri dalam berpikir seperti siswa 

mampu untuk mencari jawaban sendiri yang diambil dari buku dan 

menggunakan catatan yang dibuat sendiri dan menganalisis untuk menjawab 

pertanyaan dari guru. Cara berpikir aktif, kreatif, dan mandiri siswa yang 

selalu dilatih akan berpengaruh pada tingkat kreatif intelegensi. Pada hasil 

PTK dapat dilihat dari hasil observasi pada saat siswa mengikuti 

pembelajaran dan didukung oleh hasil evaluasi terlihat dari siklus I sampai 

siklus III selalu mengalami kenaikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

penerapan keterampilan bertanya dan diskusi di SD Negeri Wates 01 dalam 

meningkatkan kreatif intelegensi siswa sangat efektif, terbukti dengan hasil 

evaluasi setiap siklus mengalami peningkatan. Adapun hasil evaluasi dari 

siklus I sampai siklus III pada kelas III, IV, dan V dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini: 

 



 

Tabel 4.22 

Hasil Evaluasi Siswa Kelas III, IV, dan V 

SD Negeri Wates 01 

No Nama Siswa 
Kelas Hasil evaluasi 

 I II III 

1 Heni Sri Lestari 

III 

56.5 
 

71.5 70.75 

2 Arahang Gata 84 65.75 68.75 

3 Bagas Aditama 56.5 61.25 68 

4 Nadia Natalia 81.5 89.75 96.25 

5 Leni Widiyawati 61.5 77.25 78.25 

 Rata-rata  68 73.1 76.4 

6 Pradana Adinata 

IV 

68.5 30 52.25 

7 Adi Suryadana 83.5 85.25 84.25 

8 Triyono 88.5 72.25 79.25 

9 Mari Mahaliya 78.5 78.75 79.5 

10 Nila Lusiana 74 80.5 77 

11 Ayu Maryati 74 70.75 56.25 

12 Dhamma Wicaya 60 66.25 71.25 

13 Luki Alamsyah 61 73.25 78.5 

14 Eko Prasetyo Yogiswara 61 67.5 74.5 

 Rata-rata  72.11 73.62 72.52 

15 Prasetyo Karuna Legowo 

V 

56 53 79.5 

16 Sri Rahayu 86 88.5 86.75 

17 Aditya Ariyananda 66.5 71.75 66.75 

18 Diah Diamawati 76.5 75 76.5 

19 Maya Yuliasari 77 58.5 76.5 

20 Metta Eni Purnama 66.5 78.25 81 

21 Triratna Dewi Wijayanti 85.5 82.5 82.25 

22 Tri Utami 86 79.75 65 

 Rata-rata  75 75.20 79.15 

 

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa rata-rata hasil 

evaluasi setiap siklus mengalami peningkatan. Terbukti bahwa keterampilan 



 

bertanya dan diskusi dapat berpengaruh pada kemampuan berpikir  terutama 

mendorong dan melatih siswa untuk aktif dan mandiri dalam belajar. Hal ini 

dapat dilihat dari hasil observasi saat proses pembelajaran yang didukung 

oleh hasil evaluasi. Dari hasil observasi dan hasil evaluasi penerapan 

keterampilan bertanya dan diskusi dapat meningkatkan kreatif intelegensi 

siswa, sehingga dilakukan wawancara terhadap guru yang mengampu 

pendidikan agama Buddha di SDN Wates 01. 

Berkenaan dengan metode dan media yang digunakan yaitu penerapan 

keterampilan bertanya dan diskusi, dari hasil wawancara dengan Bapak 

Kartomo, S.Ag. selaku pengampu pendidikan agama Buddha di SDN Wates 

01 pada hari Senin, 15 April 2013, nara sumber menyatakan bahwa: 

Untuk metode pembelajaran harus sesuai dengan kondisi siswa, karena 

tingkat berpikir siswa berbeda-beda dan selalu berubah. Kemampuan 

siswa memang harus dilatih, seperti dengan bertanya dan diskusi 

merangsang kemampuan berpikir siswa. Siswa berani menjawab 

pertanyaan dan mengeluarkan pendapat atau ide melalui diskusi. 

Biasanya siswa akan lebih mudah menyerap dengan belajar bersama 

teman seperti saat diskusi. 

Dari pernyataan di atas dapat dijelaskan bahwa keterampilan bertanya dan 

diskusi mampu meningkatkan kemampuan berpikir siswa karena dengan 

bertanya dan menjawab akan merangsang proses berpikir siswa dan saat 

diskusi akan membantu siswa untuk lebih aktif dan mudah menyerap dalam 

memahami materi. Hal tersebut yang mempengaruhi kemampuan berpikir 

siswa lebih baik. Apabila tingkat kreatif intelegensi siswa tinggi maka 

tujuan dari pembelajaran akan dapat tercapai. 



 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis mengenai “Upaya 

Meningkatkan Kreatif Intelegensi Anak Buddhis melalui Katerampilan 

Bertanya dan Diskusi di Sekolah Dasar Negeri Wates 01” dapat disimpulkan 

bahwa keterampilan bertanya dan diskusi dapat meningkatkan kreatif 

intelegensi anak. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil evaluasi belajar dan 

hasil observasi siswa. Hasil evaluasi dilakukan untuk masing-masing kelas. 

Evaluasi pendukung dilakukan setiap pertemuan pada saat proses 

pembelajaran yang diselesaikan dengan cara diskusi. Evaluasi pokok 

dilakukan pada setiap akhir siklus setelah pemberian materi selesai untuk 

masing-masing kelas. Rata-rata hasil evaluasi pokok pada kelas 3, untuk 

siklus I adalah 59, kelas 4 adalah 67.2, dan untuk kelas 5 diperoleh 71.2. 

Siklus II untuk kelas 3 adalah 69, kelas 4 adalah 68.3, dan kelas 5 diperoleh 

71.8. Pada siklus III untuk kelas 3 sebesar 74, kelas 4 diperoleh 72.2, dan 

kelas 5 adalah 78. Dari data rata-rata hasil evaluasi pokok di atas bahwa 

mengalami kenaikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa keterampilan 

bertanya dan diskusi memberikan pengaruh dalam meningkatkan kreatif 

intelegensi siswa.  

Hasil evaluasi secara umum diambil dari nilai akhir yang diperoleh 

berdasarkan lima macam penilaian yang peneliti pada saat proses 



 

pembelajaran, yaitu sikap, respon, pemahaman, dan bahasa pada setiap 

pertemuan serta tes dengan mengerjakan soal evaluasi. Rata-rata hasil 

evaluasi pada siklus I, kelas 3 dengan kategori kurang sebanyak 2 siswa atau 

40%, 1 siswa atau 20% dalam kategori cukup, dan 2 siswa atau 40% dalam 

kategori baik. Pada siklus I belum ada yang mendapat kategori sangat baik 

dikarenakan siswa belum terbiasa melakukan tanya jawab dan diskusi. Kelas 

4 dengan 6 siswa atau 66.67% dalam kategori cukup, 2 siswa atau 22.22% 

dalam kategori baik, dan 1 siswa atau 11.11% dalam kategori sangat baik. 

Pada kelas 4 rata-rata hasil evaluasi siswa cukup dikarenakan kemampuan 

proses berpikir lebih logis dibanding kelas 3. Kelas 5 dengan 1 siswa atau 

12.5% dalam kategori kurang, 2 siswa atau 25% dalam kategori cukup, 3 

siswa atau 37.5 dalam kategori baik, dan 2 siswa atau 25% dalam kategori 

sangat baik. Alasan kategori kurang dikarenakan siswa malas belajar dan 

belum terbiasa melakukan kegiatan tanya jawab dan diskusi saat proses 

pembelajaran.   

Hasil observasi siswa dilakukan oleh dua obsever setiap pertemuan untuk 

masing-masing kelas. Rata-rata Hasil observasi pada siklus I, kelas 3 dengan 

jumlah 5 siswa sebanyak 5.6% dalam kategori kurang, 61.1% dalam kategori 

cukup, dan 33.3% dalam kategori baik. Kelas 4 dari 9 siswa, rata-rata hasil 

observasi dengan 16.7% dalam kategori kurang, 27.7% dalam kategori cukup, 

dan 55.6% dalam kategori baik. Kelas 5 dengan jumlah 8 siswa, rata-rata 

hasil observasi sebanyak 16.7% dalam kategori kurang, 44.4% dalam kategori 

cukup, dan 38.9% dalam kategori baik. Hasil observasi tersebut diperoleh dari 



 

rata-rata hasil observasi antara observer 1 dan 2.  

Penggunaan keterampilan bertanya dan diskusi mempermudah siswa 

dalam menerima dan memahami materi dalam proses pembelajaran. Hal 

tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara dengan siswa. Hasil wawancara 

siswa setelah 6 kali pertemuan menggunakan metode  keterampilan bertanya 

dan diskusi untuk kelas 3 dilakukan pada hari Selasa, 23 April 2013 diketahui 

bahwa 4 siswa (80%) lebih enak dan menyenangkan dibimbing Bu Yati dan 1 

siswa (20%) menyatakan sama-sama enak dan menyenangkan. Berkenaan 

dengan media dan metode pembelajaran diketahui ada 1 siswa yang 

menyatakan jelas dan mudah dengan cara ceramah, 3 siswa (60%) jelas dan 

mudah bertanya dan diskusi, serta 1 siswa (20%) menyatakan mudah dua-

duanya. Kelas 4 dilakukan pada hari Jum’at, 26 April 2013 dapat diketahui 

bahwa 1 siswa (11.1%) lebih enak dibimbing Pak Kartomo, 6 siswa (66.7%) 

dibimbing Bu Yati, dan 2 siswa (22.2%) dibimbing dua-duanya. Berkenaan 

dengan media dan metode pembelajaran, 1 siswa (11.1%) menyatakan lebih 

mudah dan jelas ceramah dengan tinggal mencatat yang ada di papan tulis, 6 

siswa (66.7%) memilih dengan bertanya dan diskusi, 2 siswa (22.2%) 

menyatakan dua-duanya mudah dan jelas. Kelas 5 dilakukan pada Jum’at, 26 

April 2013 dapat diketahui bahwa 4 siswa (50%) lebih enak dibimbing Bu 

Yati, dan 4 siswa (50%) dibimbing dua-duanya. Berkenaan dengan media dan 

metode pembelajaran, 1 siswa (12.5%) menyatakan lebih mudah dan jelas 

ceramah dengan tinggal mencatat yang ada di papan tulis, 7 siswa (87.5%) 

memilih dengan bertanya dan diskusi. Alasan lain lebih suka dan enak dengan 



 

bertanya dan diskusi karena tidak jenuh dan tidak ngantuk saat pelajaran. 

Dari hasil uraian data di atas dapat disimpulkan bahwa keterampilan 

bertanya dan diskusi memiliki pengaruh yang baik untuk peningkatan 

kemampuan berpikir yaitu kreatif intelegensi siswa.   

 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, maka peneliti dapat 

memberikan beberapa saran sebagai berikut:   

1. Bagi Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar (SD)  

 Pendidikan Sekolah Dasar hendaknya menerapkan keterampilan 

bertanya dan diskusi karena dapat mempengaruhi proses belajar siswa 

terutama pada kemampuan berpikir. Selain berpengaruh pada kemampuan 

berpikir juga melatih mental siswa untuk berani bersosialisasi dengan yang 

lain, melatih mengeluarkan ide-ide baru dan mengutarakan pendapat.  

2. Bagi Guru  

 Guru dalam mengajar telah menunjukkan cara mengajar yang baik, 

sehingga saran untuk guru dari penulis hanya lebih ditingkatkan lagi dan 

untuk membiasakan siswa untuk berlatih berdiskusi dengan mencoba 

menganalisis masalah dan melakukan tanya jawab tidak hanya dengan 

guru tetapi juga dengan teman sebaya. 

3. Peneliti lain 

 Peneliti lain seharusnya dapat lebih aktif dan teliti dalam melakukan 

penelitian. Keaktifan dan ketelitian dapat mempengaruhi data yang 



 

dihasilkan dari penelitian yang dilakukan. Peneliti dapat menggali 

kreativitas yang lain dengan metode keterampilan bertanya dan diskusi 

dilakukan di SDN Wates 01, karena kreatif dalam agama Buddha tidak 

hanya mencakup pada kecerdasan yang mengarah pada kebijaksanaan 

(paňňa) tetapi juga pada kemoralan (sīla) dan kesadaran (samadhi). 

Keterampilan bertanya dan diskusi yang dilakukan tentu akan dapat 

meningkatkan kreatif intelegensi yang lebih baik dan mencakup ketiga 

faktor dalam agama Buddha (sīla, samadhi, paňňa). 
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