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ABSTRAK 

Saat ini dunia pendidikan sedang menghadapi masa transisi dari sistem 

pembelajaran konvensional menuju pembelajaran online. Dampak negatif dari 

pembelajaran online terhadap siswa adalah siswa menjadi mudah merasa jenuh, 

kurang antusias, dan cenderung lebih pasif saat proses pembelajaran. Tujuan 

penulisan paper ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana penggunaan metode 

bermain dapat meningkatkan keaktifan siswa di kelas V dan mendeskripsikan 

bagaimana peran guru dalam meningkatkan keaktifan siswa pada pembelajaran 

online dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitiatif. Keaktifan 

merupakan salah satu karakter Allah yang dimiliki oleh manusia, akan tetapi pada 

kenyataannya dalam dunia pendidikan masih banyak siswa yang tidak aktif dalam 

pembelajaran. Peran guru sangat diperlukan untuk menuntun siswa mengerti bahwa 

kehidupan mereka haruslah dapat merepresentasikan Allah salah satunya dengan 

menunjukkan sikap aktif sebagai bentuk pertanggung jawaban mereka terhadap apa 

yang sudah Allah berikan. Salah satu peran guru adalah dengan menerapkan metode 

bermain karena dilihat sesuai dengan karakteristik siswa jenjang sekolah dasar, 

melalui penggunaan metode bermain ini tidak menimbulkan rasa jenuh dan dapat 

meningkatkan keaktifan siswa. Saran untuk peneliti selanjutnya adalah dapat 

menyajikan data penelitian berupa tabel peningkatan keaktifan siswa dengan 

menggunakan metode pembelajaran yang beragam, sehingga dapat mengetahui 

mana metode pembelajaran yang paling efektif untuk meningkatkan keaktifan 

siswa.  

Kata Kunci: Guru, Keaktifan, Metode Bermain, Siswa, Pembelajaran Online 

 

ABSTRACT 

Currently, education system is transitioning from conventional learning into online 

learning. Somehow, the online learning has been affecting students negatively: 

making jaded easily, less enthusiastic, and more likely to be passive in the learning 

process. This paper aimed to describe how method of playing can be used to 

improve the activeness of fifth grade students; and by using descriptive qualitative 

method, portrayed the teachers role in improving the students activeness in online 

learning. Activeness is one of God's characters that is gifted to humans; however, 

passive students are still found in the teaching-learning activities. The teacher's role 

is to guide the students to understand that in life they have to represent God; one of 

which is by showing activeness as a form of responsibility towards God's blessings 

on their life. Thus, one of the teacher's role is to apply the playing method that 

matches characteristics of the elementary pupils, and thus made the learning process 

to be less boring and the students to be more active. For further research, the writer 

suggests to provide the research data in the table form of the improvement of 
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students active participation while applying various learning methods to find out 

which method is the most effective to improve the students active participation. 

 

Keywords: Active Participation, Online Learning, Playing Method, Students, 

Teachers 
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LATAR BELAKANG  

Allah menciptakan manusia berbeda dengan ciptaan lainnya (Hannas & 

Rinawaty, 2019). Allah menciptakan manusia dengan sangat baik dan juga 

diberikan kemampuan-kemampuan lainnya seperti: hidup berelasi, memiliki akal 

pikiran dan juga kemampuan/talenta yang berbeda-beda tiap individunya. Tentunya 

hal-hal ini merupakan identitas yang Allah berikan kepada manusia sebagai 

makhluk yang diciptakan segambar dan serupa dengan-Nya (Heaster, 2001). Oleh 

karena itu, dengan identitas yang sudah Allah berikan manusia harus dapat 

merepresentasikan Allah di dalam kehidupannya.  

Setiap manusia diciptakan dengan talenta yang berbeda-beda dalam dirinya 

masing-masing, termasuk juga para peserta didik. Hal ini menunjukkan bahwa 

sebenarnya para peserta didik memiliki talenta dan memiliki potensi yang baik dan 

dapat dikembangkan sebagai bentuk pertanggung jawaban mereka kepada Allah. 

Namun, pada kenyataannya siswa juga merupakan image of God yang telah jatuh 

kedalam dosa sama seperti manusia lainnya, sehingga membuat siswa memiliki 

kesulitan untuk mengembangkan talenta atau potensi yang mereka miliki di dalam 

diri mereka. Pada PPL 2 ini, penulis berkesempatan untuk melaksanakan PPL 2 di 

salah satu sekolah di Jakarta dan mengajar pada jenjang SD kelas 5. Ketika penulis 

melaksanakan observasi dan mengajar online maka berdasarkan data hasil 

observasi dan jurnal refleksi mengajar (Lampiran 3 dan 4), fakta yang ditemukan 

adalah siswa menunjukkan sikap pasif pada saat proses pembelajaran online 

berlangsung. Pada saat di kelas, siswa sangat jarang mengajukan pertanyaan, 

rendahnya inisiatif untuk menjawab pertanyaan guru dan kurang aktif dalam 
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mengemukakan pendapat. Pada saat pembelajaran online, banyak siswa yang tidak 

fokus memperhatikan penjelasan guru, kurang bersemangat, dan juga mengantuk. 

Hal-hal tersebut dapat terlihat karena siswa dilarang menon-aktifkan kamera pada 

saat pembelajaran. Saat proses pembelajaran online, guru kesulitan untuk 

mengetahui bagaimana kondisi siswa karena pembelajaran berjalan dengan tenang 

dan tidak ada respon balik dari siswa secara verbal.  Sejalan dengan hal itu Sinar 

(2018) mengatakan bahwa ciri-ciri siswa yang kurang aktif adalah seperti kurang 

bergairah, cenderung mengantuk, enggan dalam mengikuti pembelajaran, dan 

konsentrasi kurang. Dari semua ciri-ciri tersebut, sangat sesuai dengan masalah 

yang ditemukan oleh penulis saat melaksanakan PPL 2 yaitu siswa kurang aktif saat 

proses pembelajaran.  

Alkitab menjelaskan bahwa setiap orang memiliki talenta unik yang harus 

dikembangkan. Guru memiliki peran yang sangat penting dalam membantu siswa 

untuk dapat mengembangkan talenta dan potensi yang telah Allah berikan untuk 

menjalani kehidupan (Sihaloho, Sitompul, & Appulembang, 2020), akan tetapi hal 

ini hanya dapat terjadi bila adanya relasi yang aktif antara siswa dan guru pada saat 

pembelajaran. Sejalan dengan hal itu Wibowo (2016) menambahkan bahwa, 

keaktifan peserta didik pada saat pembelajaran juga dapat merangsang dan 

mengembangkan bakat atau kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. 

Oleh karena itu dalam mengembangkan karunia ini guru memiliki peranan penting 

dalam membantu siswa, karena pada kenyataannya tidak semua peserta didik 

terlibat aktif di dalam kelas selama proses pembelajaran. 

Kegiatan belajar mengajar secara online pada saat ini dapat dikatakan 

sebagai salah satu alasan siswa kurang aktif pada saat pembelajaran, karena saat 
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pembelajaran online waktu yang diberikan kepada guru untuk menjelaskan materi 

lebih sedikit, sehingga kesempatan untuk berinteraksi tanya jawab dan kegiatan 

lainnya dengan siswa juga berkurang. Sedangkan pada kondisi idealnya di dalam 

kelas, waktu pembelajaran cukup panjang sehingga guru dan siswa dapat terlibat 

aktif dalam proses pembelajaran. Kondisi ideal suatu kegiatan belajar mengajar 

adalah dimana guru dan siswa berada disuatu ruang kelas, sehingga guru dapat 

dengan mudah untuk mengajar dan melihat keadaan ataupun kebutuhan siswa pada 

saat di kelas. Sejalan dengan hal ini Wardani, Toenlioe, & Wedi (2018) 

menjelaskan bahwa proses pembelajaran yang hanya memanfaatkan teknologi saja 

dan tidak ada pembelajaran tatap muka sangat sulit dan tidak dapat sepenuhnya 

berhasil. Hal tersebut dipengaruhi oleh gaya belajar setiap orang yang berbeda-

beda. Melihat dari masalah yang ada, maka peranan guru sangatlah dibutuhkan 

untuk dapat mengembangkan keaktifan di dalam diri siswa.  

Seorang guru harus dapat mengerti bahwa setiap peserta didik memiliki 

bakat atau talenta yang berbeda-beda dalam dirinya. Oleh karena itu, guru memiliki 

peran penting dalam menuntun siswa untuk dapat mengembangkan setiap potensi 

yang mereka miliki di dalam diri mereka masing-masing. Dengan demikian sejalan 

dengan hakikat pendidikan Kristen, yang mengatakan guru harus dapat 

memberikan pembelajaran yang holistis kepada siswa. Hal tersebut merujuk pada 

pembentukan keseluruhan aspek yang ada dalam diri siswa, termasuk dalam hal 

karakter. Guru Kristen merupakan seorang perpanjangan tangan Allah yang 

berperan dalam menuntun siswa-siswanya menuju pengenalan akan Allah dan juga 

membawa siswa memahami bahwa hidup mereka haruslah dapat mencerminkan 

pribadi Allah itu sendiri. Seorang guru yang memahami akan keunikan yang 
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berbeda-beda dalam diri siswanya, tentunya akan terlihat dari bagaimana cara ia 

mempersiapkan suatu pembelajaran. Guru akan merancang berbagai metode, 

kegiatan belajar, atau cara mengajar yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan 

siswanya. Hal ini bertujuan agar dapat mendorong siswa menjadi lebih responsif 

pada saat pembelajaran, seperti aktif dan mau bekerjasama dengan baik. Van 

Brummelen (2009) menjelaskan bahwa dengan cara guru yang demikian tentunya 

akan membuat siswa melihat bahwa belajar menjadi suatu wadah untuk dapat 

mengembangkan talenta dan kemampuan mereka dengan saling berbagi suka cita 

dan damai. Dengan demikian salah satu cara yang dapat guru lakukan untuk 

meningkatkan keaktifan siswa yaitu lewat pemilihan metode pembelajaran yang 

sesuai dengan kebutuhan siswa. Salah satu contohnya adalah dengan menggunakan 

metode bermain, di mana dapat meningkatkan keaktifan siswa dengan pemberian 

games.  

 Metode permainan dapat digunakan oleh guru sebagai salah satu cara untuk 

meningkatkan keaktifan siswa, karena selain melihat dari kebutuhan siswa guru 

juga menyadari bahwa keaktifan siswa pada pembalajaran online ini sangat 

diperlukan sebagai feedback bagi guru mengenai materi yang ia ajarkan. Guru dapat 

mereview materi pembelajaran yang telah dijelaskan dengan menggunakan games, 

yang bertujuan agar siswa dapat tertarik, antusias, dan bersemangat dalam 

mengikuti pembelajaran. Penggunaan metode bermain pada pembelajaran 

diharapkan dapat memberikan suasana yang lebih santai dan menyenangkan bagi 

siswa sehingga dapat menumbuhkan suasana pembelajaran yang interaktif bagi 

siswa dan guru, menggingat siswa masih duduk dibangku sekolah dasar yang masih 

senang bermain (Maslani, 2016). (Nurlaila, 2018) memaparkan dimana guru 
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sebagai pemegang kendali menyampaikan pembelajaran sebagai suatu upaya secara 

sengaja yang dilakukan oleh guru untuk dapat menyampaikan ilmu pengetahuan. 

Oleh karena itu, guru harus dapat menciptakan suatu lingkungan belajar dengan 

berbagai metode sehingga membuat siswa dapat mengikuti kegiatan pembelajaran 

dengan baik (Sihaloho et al., 2020). Dari pengertian diatas maka dapat terlihat 

bahwa baik guru maupun siswa, keduanya sama-sama memiliki peranan penting 

dalam kegiatan pembelajaran.  

Pendidikan Kristen dalam pelaksanaanya tidak hanya berfokus pada guru 

atau siswa saja, namun pendidikan Kristen haruslah berpusat kepada Kristus. Van 

Brummelen (2009) menekankan bahwa bahwa tujuan pembelajaran di dalamnya 

haruslah mengungkapkan perintah Allah dan mampu menerapkannya sebagai 

bentuk ketaatan kepada Kristus, sehingga peranan guru sangatlah dibutuhkan 

sebagai penuntun siswa untuk memiliki ketaatan kepada Kristus dan menyadari 

bahwa mereka haruslah mempersembahkan segala yang terbaik dalam hidup 

mereka. Keaktifan siswa di dalam kelas adalah salah satu aspek yang harus 

diperhatikan oleh guru, hal ini sangatlah penting karena keaktifan siswa merupakan 

salah satu indikator keberhasilan dari suatu kegiatan pembelajaran. Siswa belajar 

dengan aktif menunjukkan bahwa siswa dalam kegiatan pembelajaran bersungguh-

sungguh mengikutinya dengan baik. Siswa harus aktif selama proses pembelajaran 

berlangsung dan tidak hanya diam, duduk, ataupun hanya mendengarkan penjelasan 

dari guru, dan juga siswa haruslah memiliki rasa ingin tahu tentang sesuatu hal 

dalam proses pembelajaran (Sihaloho et al., 2020). 

Pada penulisan paper ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif 

kualitatif, dengan rumusan masalah yang diangkat ialah mengenai (a) Bagaimana 
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penggunaan metode bermain dapat meningkatkan keaktifan siswa kelas V? (b) 

Bagaimana peran guru dalam meningkatkan keaktifan siswa pada pembelajaran 

online? Melihat latar belakang permasalahan dan solusi yang ditawarkan, maka 

tujuan dari penulisan ini ialah untuk mendeskripsikan bagaimana penggunaan 

metode bermain dapat meningkatkan keaktifan siswa di kelas V dan 

mendeskripsikan bagaimana peran guru dalam meningkatkan keaktifan siswa pada 

pembelajaran online. 

SIKAP AKTIF SISWA 

 Pendidikan merupakan suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suatu proses pembelajaran yang dimana peserta didik didalamnya secara aktif 

mengembangkan potensi yang dimilikinya (Dianti, 2016). Pendidikan menurut 

(Zaeni & Hidayah, 2017) adalah suatu proses pembentukan kepribadian manusia 

dalam usaha untuk dapat mendewasakan dengan cara pelatihan, pengajaran, proses, 

cara, dan perbuatan yang mendidik. Pendidikan juga dikatakan memiliki peranan 

yang sangat penting dimana diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia yang ada (Nurkholis, 2013). Melalui pemaparan di atas maka dapat 

disimpulkan pendidikan merupakan suatu usaha terencana yang bertujuan untuk 

mewujudkan proses pembelajaran yang di dalamnya dibutuhkan dukungan aktif 

baik dari guru maupun siswa.  

Keaktifan adalah suatu interaksi antara individu dengan individu lain atau 

dengan lingkungannya (Ulia & Sari, 2018). (Zaeni & Hidayah, 2017) menjelaskan 

bahwa aktif secara harafiah berasal dari kata aktif yang artinya sibuk atau giat. Kata 

aktif itu sendiri mendapatkan awalan ke- dan akhiran -an, menjadi keaktifan 
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memiliki arti kegiatan atau kesibukan. Wibowo (2016) juga menambahkan bahwa 

aktif memiliki arti giat bekerja, giat berusaha, mampu bereaksi dan berinteraksi, 

sedangkan kata keaktifan artinya kesibukan dan kegiatan. Dalam dunia pendidikan 

keaktifan dalam belajar dapat dilihat melalui beragam kegiatan yang dilakukan 

siswa selama pembelajaran. Kegiatan dalam pembelajaran dapat berupa membaca, 

menulis, mendengarkan, memeragakan dan menurut (Kharis, 2019). Oleh karena 

itu, pada proses pembelajaran sangat dibutuhkan partisipasi aktif dari siswa untuk 

dapat membuat pembelajaran berjalan sesuai dengan perencanaan yang sudah 

disusun oleh guru (Wibowo, 2016). Melalui beberapa teori yang sudah dipaparkan 

di atas maka keaktifan merupakan suatu kesibukan atau kegiatan yang dilakukan 

untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan.  Keaktifan dalam pembelajaran 

adalah segala kegiatan yang dilakukan siswa ataupun kesibukan belajar yang 

dilakukan pada saat di dalam kelas untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah 

ditetapkan.  

Setiap siswa memiliki keaktifan yang harusnya dapat ditampilkan pada saat 

proses pembelajaran di dalam kelas. Oleh karena itu, sangat penting untuk melihat 

indikator tercapainya sikap aktif tersebut. Wibowo (2016) menyatakan bahwa 

keaktifan siswa dapat terlihat dari; keikutsertaan dalam melaksanakan tugas, ikut 

dalam pemecahan masalah, mengajukan pertanyaan pada guru apabila tidak 

memahami suatu persoalan, berusaha mencari informasi yang dibutuhkan, 

melaksanakan diskusi kelompok sesuai dengan instruksi dari guru, melatih diri 

dengan mengerjakan soal-soal. Sejalan dengan itu, hal serupa juga disampaikan 

oleh Hariandi & Cahyani (2018) yang mengatakan bahwa keaktifan belajar siswa 

dapat dilihat dari; turut serta dalam melaksanakan tugas, terlibat dalam pemecahan 
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masalah, bertanya kepada teman atau guru, berusaha mencari informasi yang 

dibutuhkan, melakukan diskusi kelompok sesuai dengan arahan guru, dan menilai 

kemampuan dirinya sendiri. Pendapat lainnya dipaparkan oleh Kharis (2019) 

mengenai indikator keaktifan yaitu; siswa mencatat atau mendengarkan, 

memperhatikan penjelasan, mencatat dan mengerjakan tugas, terlibat dalam 

diskusi, dan ikut serta dalam menyimpulkan pembelajaran. Indikator keaktifan 

menurut Iskandar (2017) adalah siswa ikut terlibat dalam setiap kegiatan di kelas, 

melakukan diskusi, bertanya dan menjawab pertanyaan yang diberikan, 

mengerjakan soal, dan mau berkeja sama. Hal serupa juga disampaikan oleh 

Winarti (2013) keaktifan siswa dalam pembelajaran dapat dilihat dalam beberapa 

indikator yaitu: (a) turut serta dalam melaksanakan tugasnya, (b) terlibat dalam 

pemecahan masalah, (c) mau bertanya kepada guru bila tidak memahami 

permasalahan yang dihadapi, (d) mencari informasi lain untuk memecahkan 

masalah, (e) ikut dalam diskusi kelompok, (f) menilai kemampuan diri dari hasil 

yang sudah diperoleh, dan (g) menggunakan kesempatan untuk menerapkan apa 

yang sudah diperoleh. Maka dengan adanya beberapa pernyataan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa ada lima hal yang menjadi irisan indikator pengukuran 

keaktifan yaitu siswa ikut melaksakan pengerjaan tugas, ikut terlibat dalam setiap 

kegiatan di kelas (membaca, mendengarkan, mencatat, dan lainnya), bertanya jika 

ada sesuatu yang tidak di mengerti, menjawab pertanyaan yang diberikan dan 

melakukan diskusi kelompok sesuai dengan arahan dari guru. 

Berdasarkan beberapa teori yang sudah dipaparkan di atas, dapat 

dirumuskan bahwa sikap aktif adalah sebuah kegiatan atau kesibukan yang 

dilakukan oleh seseorang dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Sikap aktif 
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siswa dapat diukur dengan menggunakan lima indikator yaitu mengerjakan tugas 

yang diberikan, terlibat dalam semua kegiatan selama pembelajaran, bertanya 

kepada guru jika ada suatu hal yang tidak dipahami, mau menjawab pertanyaan 

yang diberikan, dan yang terakhir melakukan diskusi kelompok sesuai dengan 

arahan yang diberikan oleh guru. Hal ini juga dapat menjadi patokan bagi siswa 

yang tidak melakukan kelima hal tersebut untuk dapat dikatakan siswa yang tidak 

aktif.   

METODE BERMAIN 

 Pembelajaran merupakan suatu sistem, yang di dalamnya terdapat sejumlah 

komponen yang saling berhubungan satu sama lain dalam rangka mencapai tujuan. 

Beberapa komponen dimaksud meliputi: 1) guru dan siswa, 2) tujuan pembelajaran, 

3) bahan/materi ajar, 4) metode pembelajaran, 5) alat/media dan 6) evaluasi (Pane 

& Darwis Dasopang, 2017). Keberhasilan dalam suatu proses pembelajaran sangat 

ditentukan oleh efektifitas tiap-tiap komponen tersebut. Oleh karena itu, usaha yang 

dilakukan oleh guru untuk mencapai keberhasilan dari pembelajaran tersebut adalah 

dengan merencanakan dan memilih model pembelajaran yang sesuai dengan 

karakteristik atau kebutuhan siswa (Febriana, Al, Subali, & Rusilowati, 2018 dan 

Afandi, Chamalah, & Wardani, 2013).  

 Moelyono (1996) & Suriasumantri (1995) di dalam Siagian & Nurfitriyanti 

(2015) menjelaskan bahwa kata metode diambil dari bahasa latin “metodos” yang 

berarti jalan yang harus dilalui, di mana metode memiliki suatu prosedur atau 

langkah-langkah sistematis. Metode pembelajaran menurut Pane & Darwis 

Dasopang (2017) didefinisikan sebagai cara yang dipakai guru untuk menjalankan 
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fungsinya dan merupakan alat yang dipakai untuk mencapai suatu tujuan 

pembelajaran yang sudah ditetapkan. Siagian & Nurfitriyanti (2015) menjelaskan 

bahwa kehadiran metode di dalam dunia pendidikan sangatlah penting. Hal ini 

sejalan dengan yang dikatakan oleh Nasution (2017) yang mengatakan bahwa 

metode pembelajaran sangat dibutuhkan bagi pembelajaran di dalam kelas. Hal ini 

karena metode sangat berguna untuk mempermudah dalam mencapai tujuan yang 

sudah ditetapkan. Pupuh dan Sorby (2010) di dalam Nasution (2017) menyatakan 

bahwa semakin tepat metode yang digunakan oleh guru pada proses pembelajaran, 

maka seharusnya berdampak pada keefektifan dalam pencapaian tujuan 

pembelajaran. Melalui pernyataan-pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa 

metode pembelajaran dapat digunakan oleh guru untuk mempermudah pencapaian 

tujuan, sehingga dengan pengambilan metode yang tepat maka sangat berdampak 

bagi keefektifan pembelajaran di dalam kelas dan dalam penerapannya metode 

yang digunakan bisa sama, tetapi dengan teknik yang berbeda. 

 Dalam kegiatan belajar mengajar, penggunaan metode dapat digunakan oleh 

guru secara bervariasi sesuai dengan tujuan yang sudah di tetapkan. Salah satunya 

adalah metode bermain. Ifrianti (2015) mengatakan bahwa bermain merupakan 

suatu keharusan bagi anak-anak, hal ini karena bermain merupakan suatu kegiatan 

yang menyenangkan dan tidak membosankan. Pratiwi (2017) juga menambahkan 

bahwa bermain merupakan kegiatan yang dilakukan dengan alasan kesenangan dan 

dilakukan secara sukarela. Oleh karena itu, bermain dinilai sangat efektif, relevan, 

dan cocok dalam suatu proses pembelajaran. Menurut Perdani (2013) ada tiga jenis 

permainan yang dapat digunakan yaitu; 1). Bermain bebas, siswa bebas memilih 

permainan dan memainkannya dengan cara sendiri. 2). Bermain dengan panduan, 
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siswa dapat memilih permainan yang sudah disediakan oleh guru sesuai dengan 

tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. 3). Bermain dengan peraturan, 

permainan sudah ditentukan oleh guru dan di dalamnya ada peraturan, arahan dan 

petunjuk untuk memainkannya. Metode bermain merupakan suatu cara lain dari 

penyajian bahan ajar, di mana siswa bermain untuk mendapatkan dan menemukan 

suatu pengertian atau konsep tertentu (Mujinem & Kawuryan, 2013). Metode 

bermain merupakan kegiatan yang dapat membantu mengembangkan pengetahuan, 

fisik motorik dan karakter dalam diri siswa. Sejalan dengan hal itu Heruman (2014) 

di dalam Ifrianti (2015) mengatakan bahwa metode bermain dinilai sebagai metode 

yang dapat merangsang siswa untuk berfikir dengan cara bermain, sehingga dapat 

menunjang tercapainya tujuan pembelajaran baik dalam aspek kognitif, afektif, 

ataupun psikomotor. Melalui hal ini dapat dilihat bahwa metode permainan ini 

sangat cocok digunakan dalam proses pembelajaran karena pada dasarnya setiap 

orang khususnya siswa sangat senang bermain. Namun, peraturan harus ditetapkan 

pada penerapan metode ini agar siswa tetap mengikuti pembelajaran dengan baik 

contohnya seperti siswa dilarang memperlihatkan jawaban sebelum ada istruksi dari 

guru dan siswa harus mengerjakan tugas yang diberikan secara mandiri. 

 Dari beberapa teori yang sudah dipaparkan di atas, dapat dilihat bahwa 

dalam proses belajar mengajar di dalam kelas guru harus mampu melihat kebutuhan 

siswanya agar dapat menentukan pengguanaan metode yang tepat. Salah satunya 

adalah dengan penggunaan metode bermain. Metode bermain ini sangat cocok 

untuk untuk menarik dan meningkatkan minat juga keaktifan siswa dalam 

pembelajaran, namun dengan peraturan yang jelas agar pembelajaran tetap dapat 

dikendalikan oleh guru 
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PENGGUNAAN METODE BERMAIN DALAM MENINGKATKAN 

KEAKTIFAN SISWA 

Belajar membutuhkan partisipasi dan latihan, sehingga dalam belajar sudah 

seharusnya siswa lebih banyak berpartisipasi atau aktif dalam proses pembelajaran 

(Suda, 2016). Oleh karena itu, guru dituntut untuk mengeluarkan sedikit usaha 

dalam melihat kondisi kelas dan kebutuhan siswa di dalam kelas, yaitu dengan 

memilih atau menggunakan berbagai macam metode yang sesuai. Metode bermain 

dapat dikatakan cocok digunakan khususnya pada jenjang kelas 5 Sekolah Dasar, 

karena sangat cocok dengan karakteristik anak-anak yaitu bermain (Hakim & 

Yudasmara, 2018). Dalam penelitiannya Hakim & Yudasmara (2018) menjelaskan 

bahwa metode bermain membuat pembelajaran lebih menyenangkan sehingga 

siswa dengan sukarela dan gembira mengikuti pembelajaran. Ifrianti (2015) dalam 

penelitiannya mengatakan bahwa pembelajaran untuk tingkat sekolah dasar akan 

lebih baik jika disertai penggunaan benda-benda kongkrit (permainan) sehingga 

siswa lebih memahami materi yang disampaikan. Sejalan dengan itu Dwirahayu & 

Nursida (2016) dalam penelitiannya juga memaparkan bahwa metode permainan 

ini dapat mengembangkan dan mendorong aspek lain selain kognitif, yaitu kognitif 

dan afektif, salah satunya adalah keaktifan. Dwirahayu juga menambahkan bahwa 

dalam metode bermain ini siswa tidak hanya sekedar bermain-main, akan tetapi 

melalui bermain siswa diberikan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan 

emosional, sosial, fisik, dan nalar mereka. Salah satu kelebihan dari metode 

bermain ini adalah adalah memberikan kesempatakan bagi siswa untuk terlibat aktif 

dalam pembelajaran (Ridwan, 2013 di dalam Kinayungan, Susanti, & Chasnah, 
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2016). Melalui hal ini dapat dilihat bahwa metode bermain dapat efektif dalam 

usaha untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. 

 Dari beberapa teori yang sudah dipaparkan di atas maka dapat lihat bahwa 

dalam pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas dan dengan melihat kebutuhan 

siswa, maka guru dapat menggunakan metode yang tepat sesuai dengan kebutuhan 

siswa salah satunya adalah penggunaan metode bermain. Penggunaan metode 

belajar bermain untuk siswa kelas V sangat tepat untuk meningkatkan keaktifan 

siswa pada proses pembelajaran. 

KEAKTIFAN SISWA PADA PEMBELAJARAN ONLINE 

Dalam dunia pendidikan, keaktifan siswa di dalam kelas menjadi sesuatu 

yang sangat penting. Febrianto (2016) menegaskan bahwa keaktifan sangat 

diperlukan oleh siswa untuk mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Prestasi 

siswa juga sangat dipengaruhi oleh proses pembelajaran yang juga dipengaruhi oleh 

keaktifan siswa. Tidak hanya itu, keaktifan siswa dalam suatu proses pembelajaran 

juga berdampak pada perencanaan pembelajaran yang telah disusun oleh guru 

(Wibowo, 2016). Hal ini pun sejalan dengan yang disampaikan oleh Febriana, Al, 

Subali, & Rusilowati (2018) yang menjelaskan penentu dari keberhasilan 

pembelajaran adalah keaktifan belajar dari siswa. Malik (2009) di dalam Kulsum & 

Hindarto (2011) juga menambahkan dampak dari keaktifan bagi siswa itu sendiri 

yaitu, dapat memperoleh lebih banyak pengalaman dan juga kesempatan untuk 

mengembangkan diri melalui keterlibatan secara aktif dan personal. Melihat dari 

pernyataan yang sudah dipaparkan di atas maka dapat dilihat bahwa sikap aktif atau 

keaktifan menjadi komponen penting dan haruslah ada dalam diri setiap siswa. Hal 
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ini diperlukan karena berdampak pada proses pembelajaran dan juga membantu 

guru untuk dapat mengembangkan kemampuan yang ada dalam diri setiap siswa. 

 Penulis berkesempatan melaksanakan PPL 2 di salah satu sekolah swasta di 

Jakarta pada jenjang Sekolah Dasar kelas 5, dengan jumlah siswa 10 orang. 

Berdasarkan dari pengalaman mengajar yang sudah penulis laksanakan selama 8 

pertemuan tatap muka secara online (Google meet) dan melalui data yang 

didapatkan oleh penulis berupa hasil observasi metor, refleksi profesionalitas, dan 

refleksi observasi (Lampiran 1, 3 dan 4), penulis mendapati bahwa terdapat ketidak 

konsistenan pada keseluruhan siswa dalam keterlibatan secara aktif di dalam kelas. 

Ketidakkonsistenan yang dimaksudkan adalah masih menunjukkan bahwa siswa 

masih belum dapat melakukannya secara terus menerus, hal ini juga dapat 

disebabkan oleh faktor-faktor seperti gaya belajar yang tidak tepat, pembelajaran 

tidak menarik perhatian siswa, dan masih banyak lagi. Tentunya keaktifan siswa ini 

menjadi semakin sulit ditumbuhkan di dalam diri siswa ditengah kondisi 

pembelajaran online seperti ini. Pembelajaran online memiliki kendala tersendiri 

dalam usaha guru untuk meningkatkan keaktifan siswa terkhusus pada jenjang 

sekolah dasar. Hal ini seperti yang dialami oleh penulis pada saat mengajar online 

seperti, beberapa siswa mudah teralihkan perhatiannya pada saat pembelajaran 

karena kondisi lingkungan yang kurang mendukung, waktu tatap muka yang 

singkat sehingga membuat kurangnya interaksi antara siswa dan guru mengenai 

materi pembelajaran dan juga siswa lebih banyak diam karena microphone harus 

dimatikan selama guru menjelaskan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Hidayat & Noeraida (2020) yang memaparkan bahwa ada beberapa kesulitan yang 

dialami selama proses pembelajaran online ini, yaitu seperti sulit fokus ketika 
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berkomunikasi, guru kesulitan dalam menangkap pesan-pesan non-verbal, seperti 

bahasa tubuh, ekspresi wajah dan lainnya. Berdasarkan hal yang telah dipaparkan 

di atas dapat dikatakan bahwa siswa kelas 5 yang ada di SD Swasta tersebut masih 

memerlukan bimbingan untuk dapat meningkatkan keaktifan secara konsisten.  

 Dalam mengukur keaktifan perserta didik, tentunya sangat diperlukan 

indikator sebagai tolak ukur penilaian. Melalui kajian teori yang telah dibuat, ada 

lima indikator. Berdasarkan hasil observasi mentor yang dilakukan oleh penulis 

(Lampiran 3), dapat diamati bahwa pada saat guru mentor bertanya kepada 3 orang 

siswa, ada 1 orang siswa menunjukkan sikap kurang aktif dan ragu-ragu dalam 

menjawab dan 2 orang menjawab pertanyaan dengan percaya diri sekalipun 

jawaban yang diberikan masih belum tepat. Kemudian berdasarkan tugas yang 

diberikan pada pertemuan satu dan dua masih terdapat siswa yang tidak 

mengerjakan dan mengumpulkan tugas secara berturut-turut berjumlah dua dari 

total sepuluh siswa. Melalui jurnal refleksi mengajar ke-8 yang dibuat oleh penulis 

juga menunjukkan bahwa pada saat pembelajaran siswa lebih banyak diam dan 

tidak ada yang mengajukan pertanyaan (Lampiran 4). Berdasarkan dari data yang 

telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa siswa belum menunjukkan sikap 

aktif yang konsisten dan menyeluruh pada saat proses pembelajaran. 

PERAN GURU DALAM MENINGKATKAN KEAKTIFAN SISWA  

Menurut Shabir (2015) seorang guru memiliki peranan yang sangat penting 

karena guru berhadapan langsung dengan siswa dalam proses pembelajaran di 

dalam kelas. Oleh karena itu, sangatlah dibutuhkan seorang guru yang kompeten, 

bertanggung jawab, terampil, dan memiliki dedikasi yang tinggi. Sadirman (2012) 
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di dalam Firmansyah (2015) mengatakan bahwa seorang guru tidak hanya berperan 

sebagai “Pengajar” di mana hanya melakukan transfer of knowledge (pengetahuan), 

akan tetapi seorang guru juga merupakan “pendidik” yang melakukan transfer of 

values (nilai), dan yang tidak kalah penting adalah seorang “pembimbing” yang 

memberikan arahan dan tuntunan kepada siswa dalam proses belajar. Seorang guru 

Kristen tentunya sudah lebih mengerti bagaimana peranan guru yang 

sesungguhnya. Guru Kristen adalah orang yang dipercayakan Tuhan untuk 

melaksanakan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan karunia yang sudah 

diberikan kepadanya (Telaumbanua, 2018). Salah satunya yaitu guru dapat 

mendukung siswa dalam mengembangkan potensi yang telah diberikan Allah 

Seorang guru harus memiliki strategi yang berbeda-beda dalam mengajar 

siswa terkhusus pada jenjang pendidikan yang berbeda (Nasution, 2017). Oleh 

karena itu, sejalan dengan hal itu menurut Malik (2005) di dalam Febriana et al. 

(2018) proses pembelajaran di dalam kelas tidak cukup apabila siswa hanya 

mendengarkan dan melihat saja tetapi harus ada keterlibatan aktif seperti membaca, 

bertanya, menjawab, mengerjakan tugas, berpendapat, berdiskusi sesuai dengan 

instruksi yang diberikan, berkomunikasi, dan presentasi. Melalui keaktifan di dalam 

kelas, tentunya dapat membantu guru untuk dapat melihat kemampuan yang 

dimiliki oleh siswa. Oleh karena itu, seorang guru juga dituntut untuk senantiasa 

memiliki cara yang dapat mendukung dalam penyampaian materi kepada siswa 

(Firmansyah, 2015). Salah satunya adalah dengan penggunaan metode bermain 

untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Merujuk kepada 

fokus kajian yang telah dibahas sebelumnya, menunjukkan bahwa penggunaan 

metode bermain dapat meningkatkan keaktifan siswa pada proses pembelajaran.  
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Berdasarkan pengalaman mengajar yang sudah penulis lakukan selama 8 

pertemuan, penulis mendapati bahwa siswa masih belum menunjukkan sikap aktif. 

Melalui diagnosa siswa yang penulis berikan di RPP ke 8, penulis akhirnya 

merancangkan pembelajaran dengan metode bermain (Lampiran 2). Permainan 

yang penulis berikan adalah TTS. Pertanyaan TTS berupa pertanyaan-pertanyaan 

yang juga diambil dari materi pembelajaran yang sudah diajarkan kepada siswa. 

Permainan dilaksanakan di akhir pembelajaran setelah guru telah selesai 

menjelaskan dan juga permainan dilaksanakan per orang dengan menyediakan 

pensil dan kertas. Cara bermain TTS dengan menuliskan jawaban di selembar 

kertas, lalu kemudian jawaban di arahkan ke kamera sesuai dengan arahan dari 

guru. Hasil yang penulis dapat adalah penggunaan metode bermain dapat 

meningkatkan keaktifan siswa, hal ini dilihat dari umpan balik mentor yang 

menyatakan bahwa pemberian games untuk meningkatkan keaktifan siswa sudah 

sangat baik. Siswa menjadi lebih aktif dan lebih tertarik lagi dalam mengikuti 

pembelajaran. Kemudian dari refleksi mengajar ke-8 yang dibuat oleh penulis, 

penulis menjelaskan bahwa penggunaan metode bermain yang digunakan berhasil 

dalam meningkatkan keaktifan siswa selama proses pembelajaran (Lampiran 4). 

Terakhir, data yang mendukung adalah lembar penilaian diri siswa pada pertemuan 

7 dan 8 yang menunjukkan jika siswa lebih aktif dalam belajar dengan pemberian 

permainan pada saat proses pembelajaran (Lampiran 5, 6 dan 7). Pada penilaian diri 

pertemuan ke 7 dan ke 8 hasil yang didapat yaitu, 5 orang siswa mendapatkan 

kriteria sangat baik-cukup dan 3 orang siswa mendapatkan kriteria kurang. 

Berdasarkan data yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa siswa kelas V 

menyukai pembelajaran yang disertai dengan permainan dan menujukkan 
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peningkatan keaktifan dalam proses pembelajaran pada saat metode bermain 

diterapkan. 

PEMBAHASAN  

Pada mulanya Allah menciptakan manusia, makhluk hidup, bumi dan segala 

isinya. Hal ini menunjukkan bahwa Allah aktif berkarya dalam segala perbuatan-

Nya. Allah adalah pribadi yang aktif, hal ini dapat terlihat dalam ke Tritunggalan-

Nya, dimana Ia secara aktif menjalin relasi antara Allah Bapa, Allah Anak dan Roh 

Kudus (Suryaningsih, 2019). Tidak hanya itu, Allah juga merupakan pribadi yang 

aktif melalui keselamatan yang Ia berikan kepada manusia. Sehingga manusia 

tentunya adalah pribadi yang aktif, karena merupakan image of God. Masrikat 

(2018) menjelaskan bahwa manusia sebagai Imago Dei memiliki atribut-atribut 

(sifat) Allah, akan tetapi tidak semua sifat Allah dimiliki oleh manusia. Sifat-sifat 

Allah yang dimiliki oleh manusia salah satunya adalah aktif.   

Manusia sebagai image of God harus dapat merepresentasikan Allah dalam 

segala aspek kehidupannya. namun semuanya telah rusak akibat dosa. Dosa sendiri 

diartikan sebagai suatu hal yang dilakukan diluar dari perintah Allah dan menentang 

Allah (White, 1999). Dosa pada akhirnya merubah status manusia menjadi luntur 

dan tidak lagi seperti pada awal penciptaan (Sitorus, 2020). Kerusakan ini akhirnya 

menjadi suatu penghambat atau penghalang bagi manusia untuk menjadi serupa 

dengan Allah sehingga membuat manusia sulit untuk berbuat hal yang baik, benar, 

terbatas, dan mudah berubah-ubah (Tarpin, 2010 & Masrikat, 2018). Dampak dari 

keberdosaan ini tentunya telah menyebar dan mempengaruhi seluruh aspek 

kehidupan manusia termasuk dalam aspek pendidikan, dimana siswa juga adalah 
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manusia berdosa yang memiliki kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang 

tidak baik. Akan tetapi, (Tung, 2013) menjelaskan bahwa setiap peserta didik juga 

merupakan pribadi yang berdosa, namun telah ditebus oleh Kristus melalui 

pertobatan setiap hari.  

Pendidikan hadir sebagai sarana untuk membantu peserta didik mengalami 

perkembangan yang membentuk sikap-sikap benar, belajar bergaul, menyesuaikan 

diri, dan lain-lain (Cahyono & Iswati, 2018). Dalam dunia pendidikan keaktifan 

dilihat sebagai salah satu indikator adanya antusias atau keinginan siswa untuk 

belajar (Zaeni & Hidayah, 2017). Nurhayati (2020) memaparkan bahwa keaktifan 

belajar itu adalah keterlibatan siswa pada saat pembelajaran meliputi; diskusi, 

mendengarkan penjelasan, melakukan presentasi, mengerjakan tugas yang 

diberikan, dan memecahkan masalah. Berdasarkan data hasil observasi dan 

mengajar yang dilakukan oleh penulis (Lampiran 3 dan 4), penulis melihat bahwa 

saat pembelajaran online siswa terlihat tidak aktif dalam mengikuti pembelajaran. 

Siswa kurang terlibat aktif secara menyeluruh dan konsisten dalam proses 

pembelajaran. Salah satu alasan siswa dikatakan kurang aktif dalam pembelajaran 

karena siswa tidak berani bertanya kepada guru. Sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Hidayat & Noeraida (2020) yang menunjukkan bahwa adanya 

dampak pada pola interaksi siswa akibat dari masa transisi pembelajaran 

konvensional (tatap muka) menjadi pembelajaran online, dimana berpeluang 

menyebabkan siswa menjadi pasif pada saat pembelajaran. Adanya masa transisi 

perubahan sistem pembelajaran dari tatap muka menjadi online ini terjadi karena 

adanya pandemi Covid-19 yang berbahaya bagi kesehatan. Oleh karena itu, 

pemerintah memutuskan untuk melakukan perubahan sistem pembelajaran, dari 
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pembelajaran tatap muka di sekolah menjadi pembelajaran secara online yang di 

laksanakan di rumah masing-masing.  

Perubahan pola belajar dan mengajar tentu tidak akan pernah terlepas dari 

peranan seorang guru, khusunya dalam masa transisi menuju pembelajaran daring 

(Wahyono, Husamah, & Budi, 2020). Guru dalam hal ini harus mampu dan siap 

dengan setiap perubahan kondisi proses belajar mengajar dan juga kondisi setiap 

siswa. Secara khusus bagi seorang guru Kristen yang di dalam kondisi 

pembelajaran online sekalipun, harus tetap mampu memberikan pembelajaran 

secara holistik untuk siswa-siswanya. Guru Kristen adalah orang yang 

dipercayakan Tuhan untuk melaksanakan pengajaran sesuai dengan karunia yang 

sudah diberikan kepadanya (Telaumbanua, 2018). Van Dyk (2013) juga 

menambahkan bahwa guru Kristen adalah seorang pribadi yang telah mengalami 

lahir baru sehingga ia mampu membimbing setiap peserta didiknya menuju kepada 

pengenalan akan Allah yang sejati. Salah satu caranya yaitu bagaimana guru dapat 

mengakomidir setiap siswa untuk dapat mengembangkan potensi atau talenta yang 

telah diberikan Allah kepada setiap mereka, yaitu melalui keaktifan siswa di dalam 

kelas. Oleh karena itu, seorang guru harus mampu menemukan jalan keluar terbaik 

sehingga pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. 

Solusi untuk mengatasi hal ini adalah dengan menggunakan pembelajaran yang 

menyenangkan dan dapat menarik antusias siswa sehingga menjadi lebih aktif saat 

belajar.  

Untuk dapat memberikan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan 

maka guru harus dapat melihat kebutuhan siswanya, seperti masalah yang 

ditemukan oleh penulis pada siswa kelas V di salah satu sekolah swasta di Jakarta 
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di tempat penulis mengajar. Penulis melihat sebagian siswa masih menunjukkan 

sikap pasif pada saat proses pembelajaran berlangsung. Menurut Sasmita & Ahmad 

(2017) ada beberapa faktor yang menyebabkan siswa tidak aktif pada saat kegiatan 

pembelajaran, dibagi menjadi dua yaitu faktor instrinsik; minat dalam belajar, 

kemampuan kognitif yang berbeda-beda dalam menyerap pembelajaran, bakat, dan 

motivasi dalam belajar. Sedangkan dari faktor ekstrinsik; faktor lingkungan, sarana 

dan fasilitas yang kurang memadai dan yang terakhir adalah faktor guru. Dari 

seluruh faktor ini dapat dilihat bahwa faktor lingkungan dan faktor guru menjadi 

faktor ketidakaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Melalui analisis lembar 

refleksi mengajar dan refleksi professional yang sudah dilakukan (Lampiran 1 dan 

4), penulis mendapati bahwa faktor yang menyebabkan siswa tidak aktif pada saat 

proses pembelajaran adalah 1) Pada saat pembelajaran online siswa di instruksikan 

untuk menon-aktifkan microphone saat guru sedang menjelaskan, sehingga tidak 

ada terjadi kegiatan tanya jawab secara langsung antara siswa dan guru dan 2) 

Keadaan lingkungan belajar yang kurang kondusif, yang menyebabkan fokus siswa 

mudah terganggu pada saat belajar. Lingkungan belajar yang kurang kondusif 

sangat berpengaruh dalam pembelajaran online, ditambah lagi siswa yang diajar 

adalah siswa kelas V SD yang fokus belajarnya sangat mudah teralihkan.  

 Penggunaan metode yang kurang tepat pada siswa Sekolah Dasar (SD) 

dapat menyebabkan siswa menjadi kurang bersemangat, jenuh, rendahnya hasil 

belajar dan cenderung pasif pada saat proses pembelajaran berlangsung (Anggraeni 

& Wasitohadi, 2014). Budiningsih (2011) menambahkan jika kondisi pembelajaran 

sangat berpengaruh pada pemilihan dan penggunaan metode untuk meningkatkan 
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hasil pembelajaran. Oleh sebab itu, dibutuhkann pemilihan metode yang tepat 

sesuai dengan kebutuhan siswa sehingga dapat meningkatkan keaktifan siswa.  

 Melalui masalah yang sudah dipaparkan, penulis menggunakan metode 

bermain sebagai salah satu upaya yang di lakukan untuk dapat meningkatkan 

keaktifan siswa pada saat proses pembelajaran. Guru menggunakan metode 

bermain karena guru melihat bahwa siswa yang diajar merupakan siswa kelas V 

yang masih dikategorikan sebagai anak-anak dan cenderung senang bermain. 

Penulis melihat bahwa ketika mengajar anak pada jenjang Sekolah Dasar, maka 

pembelajaran yang diberikan haruslah menyenangkan dan menarik perhatian siswa 

karena relevan dengan kehidupannya. Sejalan dengan hal itu Dwirahayu & Nursida 

(2016) menjelaskan bahwa dalam memberikan pembelajaran untuk tingkat sekolah 

dasar haruslah menarik perhatian siswa dengan benda-benda kongkrit atau materi 

yang relevan dengan kehidupan sehingga siswa jauh lebih mengerti. Metode 

bermain yang digunakan oleh penulis pada saat mengajar di dalam kelas adalah 

dengan menggunakan permainan TTS yang diberikan kepada siswa secara individu. 

Games diberikan kepada siswa diakhir materi pembelajaran, akan tetapi di awal 

pembelajaran guru sudah memberitahukan kepada siswa bahwa diakhir 

pembelajaran ada games dari materi hari itu. Selama pembelajaran berlangsung, 

siswa menunjukkan sikap aktif seperti bertanya pada guru saat ada hal yang tidak 

dimengerti dan guru juga meminta siswa untuk menyediakan catatan untuk 

mencatat hal-hal penting yang mereka dapatkan.  Dalam penerapan metode bermain 

ini, penulis menilai melalui umpan balik mentor yang mengatakan bahwa siswa 

lebih aktif dan juga tertarik alam mengikuti pembelajaran yang mahasiswa guru 

berikan (Lampiran 2). Kemudian melalui analisis lembar refleksi mengajar juga 
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menunjukkan jika penggunaan metode bermain ini membuat siswa lebih aktif 

dalam pembelajaran seperti, bertanya kepada guru jika ada hal yang kurang di 

mengerti, aktif dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, ikut terlibat 

dalam menyelesaikan masalah, dan aktif menjawab pertanyaan yang di berikan oleh 

guru (Lampiran 4). Sejalan dengan penelitian Budiasa & Gading (2020) 

menjelaskan bahwa salah satu aspek penilaian keaktifan siswa yaitu dengan melihat 

respon siswa pada setiap pertanyaan ataupun instruksi yang diberikan oleh guru. 

Melalui hal ini, guru harusnya dapat menyadari bahwa adanya pertolongan 

dari Roh Kudus yang memampukan guru dalam menjalankan perannya saat proses 

pembelajaran (Sihaloho et al., 2020). Erickson (2004) juga menambahkan bahwa 

ketika manusia dapat melakukan setiap tugas dan tanggung jawab yang diberikan 

kepada mereka dengan baik dan benar itu semua merupakan kemampuan yang 

diberikan oleh Roh Kudus. Oleh karena itu, penulis menyadari dan terus 

merefleksikannya setiap hari bahwa setiap hal yang terjadi pada kegiatan 

pembelajaran tidak boleh membuat seorang guru menyombongkan diri dan merasa 

mampu dengan kekuatannya sendiri. Guru harus menyadari bahwa segala sesuatu 

yang terjadi pada saat pembelajaran merupakan karya Roh Kudus yang mambantu 

baik guru maupun siswa untuk dapat melaksanakannya dengan baik, salah satunya 

yaitu sikap aktif siswa didalam kelas. Guru Kristen harus dapat menyadari bahwa 

meningkatnya keaktifan siswa di dalam kelas pada saat pembelajaran bukan hanya 

karena peran seorang guru, akan tetapi juga karena adanya Roh Kudus yang 

berperan secara aktif di dalam diri setiap peserta didik (Sihaloho et al., 2020). 

Sihaloho juga menambahkan bahwa dengan adanya pertolongan Roh Kudus, siswa 

akan dibimbing untuk melakukan hal yang benar dalam melakukan segala sesuatu 
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yang salah satunya adalah aktif dalam proses pembelajaran. Roh Kudus juga yang 

nantinya akan membantu peserta didik untuk dapat mengembangkan potensi yang 

mereka miliki melalui keaktifan pada proses pembelajaran. Tidak hanya itu, Roh 

Kudus juga membantu dan menuntun guru dalam setiap tindakan dan langkah yang 

diambil pada saat proses pembelajaran (Wulanata, 2018). Salah satu contohnya 

yaitu guru dapat menerapkan metode yang tepat sesuai dengan kebutuhan siswa-

siswanya. Hal ini sejalan dengan yang dijelaskan oleh Putra, Kamil, & Pramudia 

(2017) dimana baik pemberian materi, penggunaan metode atau strategi di dalam 

kelas harus ditentukan berdasarkan  kebutuhan siswa.  

KESIMPULAN DAN SARAN 

KESIMPULAN 

Masa transisi dari pembelajaran tatap muka menuju pembelajaran online 

memiliki beberapa dampak negatif dalam pembelajaran salah satunya adalah, 

menurunnya keaktifan siswa dan hasil belajar siswa. Pada proses pembelajaran 

online pemilihan metode yang tepat menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan 

oleh guru. Hal ini karena penggunaan metode belajar yang kurang tepat dapat 

menyebabkan siswa menjadi jenuh, kurang antusias, dan kecenderungan siswa 

menjadi lebih pasif. Oleh karena itu, salah satu cara yang dapat guru lakukan adalah 

dengan memilih metode belajar yang tepat sesuai dengan kebutuhan siswa. 

Berdasarkan pembahasan yang sudah dipaparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa 

pemilihan penggunaan metode beramain yang diterapkan pada siswa kelas V dapat 

meningkatkan keaktifan siswa pada saat proses pembelajaran. Hal ini dapat terlihat 

dari hasil mengajar yang dilakukan penulis pada saat PPL 2 ini, yaitu penggunaan 
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metode bermain untuk siswa kelas V SD. Pemilihan metode ini untuk mengajar 

jenjang Sekolah Dasar dapat dikatakan berhasil yaitu karena metode ini sangat 

cocok dengan karakteristik siswa yang masih kanak-kanak dan masih gemar 

bermain. Contoh kongkritnya adalah dengan pemberian games TTS diakhir 

pembelajaran. Games ini dilakukan secara individu, sehingga menuntut siswa untuk 

terlibat aktif selama pembelajaran, seperti bertanya, mencatat hal-hal penting, dan 

mendengarkan penjelasan guru.  

SARAN 

Seorang guru Kristen juga harus menyadari bahwa segala sesuatu yang 

terjadi di dalam kelas bukan karena kuat dan gagahnya, melainkan karena adanya 

peran Roh Kudus yang juga ikut berkarya dalam setiap hal yang terjadi di sana. 

Oleh sebab itu penulis juga memiliki komitmen untuk dapat terus memiliki 

kerendahan hati untuk mau diajar dan dipimpin oleh Roh Kudus dalam perjalan 

menjadi seorang guru Kristen yang dewasa. Kemudian juga penulis ingin 

membekali diri lebih banyak lagi dengan banyak strategi, metode dan gaya belajar 

yang baru, sehingga nantinya dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan siswa. 

Melalui kajian penulisan paper ini, penulis menyarankan agar guru dapat memiliki 

lebih banyak lagi metode-metode yang dapat diterapkan sesuai dengan jenjang 

Sekolah Dasar sehingga pembelajaran lebih bervariatif. Akan tetapi tetap harus 

kembali lagi kepada tujuan pendidikan Kristen yang menghargai keberadaan siswa 

sebagai pribadi yang holistis yang diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah. 

Penulis juga menyarankan agar peneliti selanjutnya dapat menyajikan data 

penelitian berupa tabel peningkatan keaktifan siswa dilihat dari penerapan beberapa 
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metode pembelajaran, sehingga dapat mengetahui metode pembelajaran mana yang 

dapat lebih efektif dalam meningkatkan keaktifan siswa.  
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