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PENINGKATAN HASIL BELAJAR SISWA MELALUI MODEL PEMBELAJARAN INKUIRI 
DALAM PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA 

 
 

Lilik Musyarofah 
SMK Negeri 3 Jakarta 

 
 
Abstract: The low ability of students in preparing text has not reached the minimum score is the reason to conduct the research 
for improving the student outcomes in learning Indonesian language, especially in composing text both in wri�ng and orally. The 
research conducted in XII AK 1 at SMK Negeri 3 Jakarta. The research took 6 months, from 21 July to 23 December 2016. The 
method used is Class Ac�on Research consis�ng of four stages. It used two cycles, each has four stages. The instruments are 
observa�on, interview, and measurement of learning result test.  The ini�al averaged is 60.44, in cycle I the students’ average is 
73.82 while the second cycle increased to 81.76, and in addi�on it is also an increase in the quality of learning. It proved the 
students are more ac�ve, crea�ve, high apprecia�on and good teamwork. It concluded that the implementa�on of inquiry 
learning model can improve student learning outcomes in Indonesian language subjects. 

 
Keywords: inquiry learning model, news text, Bahasa Indonesia 

 
Abstrak: Rendahnya kemampuan siswa dalam menyusun teks belum mencapai KKM, sehinga dilakukan peneli�an yang 
bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia khususnya memproduksi 
teks  baik secara tertulis maupun secara lisan. Peneli�an dilaksanakan di kelas XII AK 1 SMK Negeri 3 Jakarta dengan jumlah 
siswa 34 orang yang terdiri dari 30 orang perempuan dan 4 orang laki-laki. Waktu pelaksanaan pada semester ganjil selama 6 
bulan, mulai tanggal 21 Juli sampai dengan 23 Desember 2016. Metode yang digunakan adalah Peneli�an Tindakan Kelas (PTK) 
yang terdiri dari empat tahap, yaitu: Perencanaan, Pelaksanaan, Observasi dan Refleksi. Menggunakan dua siklus. Se�ap siklus 
melalui empat tahap tersebut. Instrumen yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan pengukuran tes hasil belajar serta 
angket. Pelaksanaan peneli�an dimulai dengan pengambilan data awal yang kemudian diadakan bimbingan dan arahan dari 
teman kolaborator, selanjutnya dilakukan peneli�an melalui dua siklus. Data awal rata-rata 60,44,hasil peneli�an menunjukkan 
pada siklus I rata-rata nilai siswa 73,82 sedangkan siklus II meningkat menjadi 81.76. selain peningkatan hasil belajar siswa juga 
terdapat peningkatan kualitas pembelajaran, terbuk� siswa lebih berani lebih ak�f sehingga menumbuhkan krea�fitas yang 
�nggi dan sikap menghargai dan bekerja sama dengan �m juga �nggi. Peneli�an ini dapat disimpulkan bahwa penerapan 
model pembelajaran Inkuiri dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia. 

 
Kata kunci: model pembelajaran Inkuiri, teks berita, bahasa Indonesia 

PENDAHULUAN 

Kemampuan siswa membuat teks sangat 
mempriha�nkan, kenyataan ini  dapat dilihat pada 
hasil ulangan siswa dalam menyusun teks sangat jauh 
dari Kriteria Ketuntasan Belajar (KKM) yang ditetapkan 
yaitu 75. Peneli� merasa perlu melakukan �ndakan 
perubahan dalam proses pembelajaran melalui 
Peneli�an Tindakan Kelas. Tujuan peneli�an ini untuk 
meningkatkan hasil belajar  bahasa Indonesia. Dan 
pembelajaran bahasa Indonesia agar lebih menantang 
siswa untuk berpikir kri�s, krea�f dan ak�f. Manfaat 
peneli�an yang diharapkan bagi siswa, hasil belajar 
bahasa Indonesia meningkatkan. Bagi guru dapat 
meningkatkan kompetensi guru dalam menemukan 
model pembelajaran yang cocok/ sesuai materi yang 
diajarkan. Bagi sekolah dapat menambah nilai plus 
untuk penilaian sekolah yaitu Akreditasi dan  
Monitoring Evaluasi 

Mengambil dari pendapat Anisah  dan Syamsu 
Mappa (2008:45) tentang belajar, “belajar adalah 
reaksi mental dan fisik terhadap penglihatan, 
pendengaran, dan perbuatan mengenai sesuatu yang 

dipelajari dan dengan reaksi mental itu seseorang 
memperoleh penger�an dan pemahaman yang 
bermanfaat dalam pemecahan masalah baru”.  Berar� 
se�ap siswa yang belajar dapat dikatakan siswa ak�f 
dalam pembelajaran apabila memberikan reaksi 
terhadap apa yang dilihat, didengar, atau dirasakan. 
Berdasarkan pendapat tersebut, peneli� harus 
memilih model pembelajaran yang menciptakan 
proses yang melibatkan penglihatan, pendengaran, 
dan perbuatan yang bisa merangsang siswa untuk ak�f 
belajar. 

Untuk memperbaiki proses pembelajaran bahasa 
Indonesia peneli� memilih menggunakan model 
pembelajaran Inkuiri. Alasan peneli� memilih model ini 
karena model Inkuiri merupakan pembelajaran 
berpusat pada siswa ak�f, Inkuiri membutuhkan 
proses berpikir �ngkat �nggi/ kri�s, Inkuri mela�h 
siswa berpikir ilmiah, krea�f. Inkuiri juga 
menumbuhkembangkan pendidikan karakter dengan 
membudayakan siswa bekerja sama, kolabora�f dan 
menghargai orang lain. Dan model pembelajaran 
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Inkuiri adalah model pembelajaran yang tergolong 
masih baru sehingga menjadi tantangan peneli� untuk 
mencoba menerapkan dalam peneli�an ini. 

Pembelajaran Inkuiri menurut Trianto (2011:114) 
“merupakan bagian in� dari kegiatan berbasis 
kontektual. Pengetahuan dan keterampilan yang 
diperoleh siswa diharapkan bukan hasil mengingat 
fakta-fakta, tetapi hasil menemukan sendiri.” 
Meskipun keterampilan mengingat/menghafal adalah 
keterampilan berpikir �ngkat dasar namun 
keterampilan mengingat juga diperlukan untuk 
melaksanakan proses berpikir pada tahap yang lebih 
�nggi. Inkuiri merupakan pembelajaran yang 
melibatkan kemampuan berpikir �ngkat �nggi. Ke�ka 
melaksanakan kegiatan mengama�, siswa melakukan 
iden�fikasi untuk menemukan masalah, merumuskan 
masalah, mengumpulkan data, menganalisis data, 
menarik kesimpulan dan mengomunikasikan 
temuannya. Keseluruhan tahapan tersebut melibatkan 
keterampilan �ngkat dasar sampai dengan �ngkat 
�nggi. 

Richard Suchman dalam Si�atava Rizema Putra 
(2013:84) pembelajaran inkuiri adalah sebagai berikut: 
a) Siswa akan bertanya (inquire) jika dihadapkan 
dengan suatu masalah yang dapat membingungkan, 
kurang jelas, dan atau kejadian-kejadian aneh. b) siswa 
memiliki kemampuan untuk menganalisis strategi 
berpikirnya. c) Strategi berpikir dapat diajarkan dan 
ditambahkan kepada siswa, serta inkuiri dapat lebih 
bermakna dan efek�f apabila dilakukan dalam 
kelompok. Dengan kata lain, pembelajaran inkuiri itu 
suatu proses untuk mendapatkan informasi dengan 
cara melakukan observasi dan atau eksperimen guna 
mencari jawaban maupun memecahkan masalah 
terhadap pertanyaan atau rumusan masalah dengan 
menggunakan berpikir kri�s dan logis. 

Menurut Sund dan Trowbridge dalam E. Mulyasa 
(2010:109) ada �ga macam model inkuiri yaitu: Inkuiri 
terpimpin (guide inquiry), Inkuiri bebas (free inquiry), 
dan Inkuiri bebas yang dimodifikasi (modified free 
inquiry). Inkuiri terpimpin merupakan pendekatan 
inkuiri yang menggunakan pedoman berupa 
pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk 
membimbing siswa. Inkuiri bebas merupakan 
pendekatan yang inkuiri memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk melakukan peneli�an sendiri 
seper� seorang ilmuwan. Inkuiri bebas yang 
dimodifikasi merupakan pendekatan inkuiri dimana 
guru memberikan permasalahan kemudian siswa 
diminta untuk memecahkan permasalahan tersebut 
melalui pengamatan, eksplorasi dan prosedur 
peneli�an. 

Model pembelajaran inkuiri yang cocok untuk 
diterapkan di Sekolah Menengah Kejuruan  adalah 
pendekatan inkuiri terbimbing atau terpimpin. 
Pendekatan inkuiri ini sangat sesuai dengan 
karakteris�k siswa sekolah menengah kejuruan 
terutama siswa kelas XII yang sudah mandiri dalam 

mencari dan menemukan pengetahuannya sendiri 
khususnya tentang materi teks cerita sejarah dan teks 
berita pada mata pelajaran bahasa Indonesia. 

Langkah-langkah Pembelajaran dengan model 
pembelajaran Inkuiri Terbimbing atau Inkuiri 
Terpimpin sebagai berikut (Wina Sanjaya, 2009: 202-
205): 1) Orientasi, guru mengkondisikan siswa supaya 
siap untuk melaksanakan proses pembelajaran dengan 
penyampaian topik, tujuan memberikan dan mo�vasi 
kepada siswa. 2) Merumuskan masalah, membawa 
siswa pada suatu permasalahan yang mengandung 
teka-teki. 3) Mengajukan hipotesis, mengajukan 
berbagai pertanyaan yang dapat mendorong siswa 
untuk merumuskan jawaban sementara. 4) 
Mengumpulkan data,  mendorong siswa untuk berpikir 
mencari informasi yang diperlukan. 5) Menguji 
hipotesis merupakan proses untuk menentukan 
jawaban yang dianggap diterima sesuai data atau 
informasi yang diperoleh berdasarkan pengumpulan 
data. dan 6)  Merumuskan kesimpulan, merupakan 
proses mendekripsikan temuan yang diperoleh 
berdasarkan hasil pengujian hipotesis.  

Pembelajaran Inkuiri �dak hanya untuk mata 
pelajaran eksata saja namun bisa diterapkan juga 
untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Kunandar 
(2008:372) menyatakan bahwa pembelajaran berbasis 
inkuiri dapat memacu keinginan siswa untuk 
memahami konsep, memo�vasi mereka untuk 
melanjutkan pekerjaannya hingga mereka menemukan 
jawaban atas suatu permasalahan, serta memberikan 
siswa pengalaman-pengalaman yang nyata dan ak�f. 
Siswa juga diharapkan dapat mengambil inisia�f guna 
memecahkan masalah, membuat keputusan, dan 
memperoleh keterampilan. Dengan demikian, inkuiri 
memungkinkan terjadi berbagai disiplin ilmu. 

Diperkuat dengan pendapat Priyatni (2014:100) 
yang menyatakan “langkah-langkah prosedural dalam 
kegiatan ilmiah dapat dilaksanakan jika pembelajaran 
berbasis fakta”.  Data/fakta yang diama� dalam 
pembelajaran bahasa Indonesia bersumber dari teks 
baik lisan maupun tulis. Siswa berperan ak�f 
mengama� teks  baik lisan maupun tulis. Dari 
pengamatan siswa mengajukan pertanyaan dan 
memberikan pendapat tentang apa yang ditemukan 
pada teks yang dibaca atau disimak. Guru mendorong 
siswa untuk menjawab pertanyaan dengan 
mengumpulkan data dari beragam sumber. Siswa 
melalui diskusi dengan teman mencoba merumuskan 
struktur isi dan ciri bahasa teks yang dibaca/ disimak, 
kemudian menguji kebenarannya dengan mencoba 
menyusun teks baik lisan maupun tulis. Siswa 
merumuskan kesimpulan temuannya. Hasil karyanya 
kemudian bisa dikomunikasikan melalui beragam 
media (mading sekolah, web sekolah) 

 
METODE PENELITIAN 

Peneli�an Tindakan Kelas ini dilaksanakan selama 
kurang lebih enam bulan pada semester ganjil yaitu 
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dimulai tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 23 
Desember 2016, tempat peneli�an di SMK Negeri 3 
Jakarta, jalan Garuda no 63 Kemayoran. Subjek 
peneli�an siswa kelas XII AK 1 yang berjumlah 34 
orang yang terdiri dari 30 orang siswa perempuan dan 
4 orang siswa laki-laki. 

Jadwal kegiatan bulan pertama digunakan oleh 
peneli� untuk menyusun instrument peneli�an. Bulan 
kedua dan ke�ga digunakan peneli� untuk 
mengumpulkan data siklus pertama dan kedua. 
Selanjutnya bulan keempat dan kelima untuk 
menganalisis data. Bulan kelima untuk menyusun 
laporan sementara dan seminar. Dan bulan keenam 
untu menyusun laporan akhir hasil peneli�an. 

Metode peneli�an yang digunakan dalam 
peneli�an ini adalah  Peneli�an Tindakan Kelas (PTK). 
Peneli�an Tindakan Kelas adalah peneli�an �ndakan 
untuk memperbaiki prak�k pembelajaran di kelas, 
sehingga peneli�an berfokus pada proses belajar 
mengajar yang terjadi di kelas. Proses pembelajaran 
diama�, dinilai hasilnya, kemudian diolah dan dibuat 
keputusan. 

Peneli� melaksanakan peneli�an ini dengan 
persetujuan kepala sekolah. Kemudian peneli� 
memilih teman sebagai kolabor dari rekan guru. 
Teman kolabolator keterlibatannya untuk mengama� 
dan melengkapi pengumpulan data peneli�. 
Kolaborator juga sebagai teman melakukan refleksi 
membantu peneli� berdiskusi menemukan jalan keluar 
terhadap permasalahan yang �mbul.  

Desain peneli�an yang digunakan mengacu pada 
model Kemmis dan Mc. Taggart, yang terdiri dari 
empat komponen yaitu: perencanaan, �ndakan, 
observasi, dan refleksi. Empat tahapan tersebut 
terlihat langkah-langkahnya dalam se�ap siklus. 
Peneli�an ini dirancang untuk 2 siklus, satu siklus ada 
�ga pertemuan, se�ap siklus melalui empat tahapan 
perencanaan, �ndakan, observasi, dan refleksi. Siklus 
pertama materi tentang teks cerita sejarah, siklus 
kedua materi teks berita sesuai karakteris�k teks baik 
secara lisan maupun tulisan dengan menggunakan 
pendekatan inkuiri terpimpin 

Teknik pengumpulan data menggunakan instrumen 
peneli�an: 1) Alat tes berupa soal esai dan penugasan 
untuk menyusun teks. 2)Rubrik penilaian untuk 
pedoman menilai hasil karya siswa berupa teks,3) 
Lembar penilaian sikap digunakan peneli� untuk 
mengama� sikap siswa selama proses belajar 
mengajar. 4)Dan format Observasi digunakan teman 
kolaborator untuk mengama� peneli� dalam proses 
pembelajaran se�ap siklus.   

Teknik analisis data dengan menganalisis hasil 
pekerjaan siswa pada se�ap akhir siklus dikumpulkan 
untuk selanjutnya dibahas atau dianalisis. Hal tersebut 
untuk mengetahui �ngkat kesalahan, ketuntasan 
belajar siswa dalam proses belajar mengajar selama 
peneli�an dilakukan. Data tersebut ditabulasikan, 
dideskripsikan dan diprosentase.  

Data yang diambil dari siswa ada dua macam, yaitu 
data dari nilai hasil karya siswa menyusun teks  dan 
data yang diperoleh dari hasil obseravasi sikap siswa 
selama proses pembelajaran. Data ini dianalisis secara 
deskrip�f yang menjelaskan kecenderungan 
perubahan pencapaian hasil belajar ke arah yang lebih 
baik. Dan data yang diambil dari peneli�  yaitu hasil 
pengamatan teman kolaborator terhadap peneli� 
selama proses belajar mengajar yang dituangkan 
dalam instrumen observasi. Hasil observasi ini 
dianalisis dan dijadikan bahan refleksi dengan teman 
kolaborator melalui diskusi untuk mencari 
pemecahannya sehingga ditemukan cara yang terbaik 
untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

Untuk mengetahui ketuntasan belajar, peneli� 
melakukan analisis hasil belajar se�ap siklus. Hasil 
belajar dinyatakan tuntas jika siswa yang bersangkutan 
telah menguasai sekurang-kurangnya 75% kompetensi 
dasar yang ditetapkan, dan telah mencapai nilai KKM 
yaitu 75. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tahapan pelaksanaan peneli�an pada siklus 1: 
Tahap Perencanaan: a) peneli� merencanakan 
pembelajaran yang akan diajarkan, b) menyusun alat 
ukur peneli�an, berupa tes soal esai. c) mempersiap 
format observasi pembelajaran. dan d) 
mempersiapkan format penilaian.  

Tahap Pelaksanaan �ndakan. Sebelum peneli�an, 
peneli� melakukan pra siklus, tanpa memberikan 
contoh teks, siswa diminta menyusun teks, data yang 
diperoleh rata-rata nilai 60,44, ketuntasan belajar 
ternyata siswa yang tuntas hanya 6 siswa atau 18% 
siswa. Selanjutnya dilaksanakan peneli�an 2 siklus 
untuk menghasilkan peningkatan hasil belajar bahasa 
Indonesia dalam menyusun teks. 

Pada siklus 1, pertemuan pertama, dalam kegiatan 
in� peneli� memberikan contoh teks kepada siswa. 
Sintak modelnya sebagai berikut: 1) Orientasi, peneli� 
memberikan rangsangan kepada siswa; 2) 
Merumuskan masalah, peneli� meminta siswa 
mengiden�fikasi masalah yang terdapat dalam teks, 3) 
Mengumpulkan data, peneli� mengarahkan siswa 
untuk  menyusun periode sejarah secara kronologis, 
menentukan struktur yang membangun teks sejarah. 
4) Menguji hipotesis, peneli� memverifikasi hasil 
temuan siswa tentang konsep struktur teks, fungsi, 
dan kaidah teks cerita sejarah. dan 5) Merumuskan 
kesimpulan, peneli� dan siswa  menyimpulkan 
struktur, fungsi, dan kaidah teks sejarah 

Pertemuan kedua, dalam kegiatan ini peneli� 
memberikan �ndakan yang berbeda pada siswa, 
�ndakan yang dilakukan peneli�:      1) Orientasi, 
peneli� membagikan dua teks cerita sejarah untuk 
dibaca dan dicari persamaan dan perbedaannya oleh 
siswa. 2) Mengumpulkan data, Siswa berdiskusi 
menentukan  persamaan dan perbedaan dua teks 
cerita sejarah. 3) Menguji hipotesis Siswa  

Musyarofah, Peningkatan hasil belajar siswa melalui model pembelajaran inkuiri …... 
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menyampaikan  temuannya  di depan kelas, siswa 
saling mengonfirmasi dan menanggapi. dan 4) 
Merumuskan kesimpulan, peneli� dan siswa  
menyimpulkan persamaan dan perbedaan ke dua teks 
tersebut  

 Pertemuan ke�ga,  peneli�  memberi tugas 
siswa secara individu untuk menyusun teks cerita 
sejarah pribadi. Masing-masing siswa menulis 
sejarahnya sendiri. Kemudian hasil karya siswa dinilai 
dan diolah, ditabulasi, persentase dan dideskripsikan. 

 Tahap Observasi, selama proses belajar 
mengajar berlangsung kolaborator melakukan 
pengamatan dan penilaian terhadap siswa. Aspek-
aspek yang diama� sesuai dengan lembar observasi. 
Hasil observasi  siklus I diiden�fikasikan bahwa: pada 
pertemuan pertama saat masing-masing siswa 
dibagikan teks dan diminta peneli� membaca, ada 
beberapa siswa yang kurang fokus membaca sehingga 
saat diberi pertanyaan �dak cepat respon karena siswa 
kurang minat membaca. Kemudian pada pertemuan 
kedua saat peneli� mengubah strategi membaca 
mandiri menjadi membaca berkelompok, siswa mulai 
berinteraksi, berusaha memahami teks, siswa tampak 
mulai ak�f berdiskusi dengan temannya. 

 Refleksi dilakukan oleh peneli� dan kolaborator 
dengan cara: mengevaluasi �ndakan yang dilakukan, 
mengevaluasi keak�fan proses pembelajaran,  
mengevaluasi hasil belajar, dan memperbaiki rencana 
pembelajaran. Dari hasil observasi yang dicatat oleh 
kolaborator, diketahui bahwa kemampuan siswa 
memahami teks lebih baik hasilnya bila dilakukan 
secara berdiskusi dibanding secara individu. Dan juga 
diketahui bahwa �dak semua siswa senang/fokus 
dalam memahami teks tulis, hal ini membuat peneli� 
mengubah strategi dari memberikan bahan ajar teks 
tulis menjadi teks lisan yaitu berupa video untuk 
diterapkan dalam siklus II.  

Dari �ndakan siklus I, diperoleh hasil tes nilai yang 
paling banyak frekuensinya pada rentang nilai 68 - 78 
yaitu sejumlah 18 orang atau 53%, siswa yang tuntas 
belajarnya ada 27 siswa atau 79% sedangkan yang 
belum tuntas masih ada 7 siswa atau 21%. Rata-rata 
nilai 73, 82 sedangkan KKM 75 berar� masih di bawah 
standar karena masih ada siswa yang memperoleh 
nilai di bawah KKM. Meskipun demikian ada 
perubahan yang besar jika dibandingkan dengan data 
awal  rata-rata 60,44  berubah 73,82. Kemudian dilihat 
dari hasil penilaian sikap diperoleh: kri�s (cukup), kerja 
sama(baik), menghargai teman (baik), disiplin (baik), 
santun (sangat baik). Karena masih di bawah KKM rata-
ratanya maka peneli� menyimpulkan bahwa perlu 
dilaksanakan siklus II sebagai �ndak lanjut peneli�an 
ini agar mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan 

Pada siklus 2, Tahap Perencanaan, dari hasil 
refleksi peneli� dan teman kolaborator pada siklus I, 
peneli� memperbaiki rencana pembelajaran, 
menggan� bahan ajar teks tulis menjadi teks lisan 
berupa tayangan video. Hal ini dilakukan untuk 

mengatasi siswa yang kurang minat bacanya dan 
membuat pembelajaran agar lebih menarik dan 
meningkat hasil belajarnya . 

Tahap Pelaksanaan, dalam kegiatan in� KBM  
peneli�  membentuk kelompok yang beranggotakan 4 
orang, memberi tayangan video teks berita, dan 
memo�vasi siswa untuk saling bekerja sama dan 
bersinergi dengan anggotanya. Sintak modelnya 
sebagai berikut: Pertemuan pertama: 1) Orientasi, 
peneli� meminta siswa untuk duduk berkelompok 
untuk mengama� video berita. 2) Merumuskan 
Masalah, peneli� meminta siswa berdiskusi untuk 
mengiden�fikasi  permasalahan yang terdapat dalam  
video teks berita. 3) Mengajukan Hipotesis, peneli� 
meminta siswa untuk menyampaikan hasil temuannya 
(isi, tempat, tokoh)  di depan kelas. 4) Pengumpulan 
Data, peneli� meminta siswa menentukan struktur dan 
kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks berita  
tayangan video. 5) Menguji Hipotesis, siswa 
menyampaikan temuannya dan kelompok lain 
menanggapi. dan 6) Merumuskan Kesimpulan, peneli� 
dan siswa merumuskan kesimpulan. 

Pertemuan kedua, dalam kegiatan in� KBM peneli� 
melakukan 1) orientasi peneli� membagikan tema 
pada �ap kelompok untuk mengajak siswa membuat 
teks berita dalam bentuk video. Tema diambil kegiatan 
di lingkungan sekolah atau rumah. 2) Merumuskan 
masalah, Peneli� mengarahkan siswa untuk membuat 
da�ar pertanyaan masalah sesuai tema yang dipilih. 3) 
Mengajukan hipotesis, peneli� meminta siswa 
menyampaikan permasalahan yang akan diangkat 
menjadi berita. 4) Pengumpulan data, peneli� 
meminta siswa mencari narasumber untuk melakukan 
wawancara terkait dengan permasalahan yang 
diangkat di luar jam belajar.  

Pertemuan ke�ga, peneli� dan siswa berkoordinasi 
hasil wawancara, hasil tersebut dibuat menjadi suatu 
teks berita. Hasil penulisan teks berita siswa dinilai dan 
diolah.  Peneli� memberikan tugas kepada siswa  
untuk membuat tayangan video teks berita, masing-
masing siswa berperan menjadi penyiar berita. 
Meskipun kerja kelompok masing-masing siswa harus 
menyampaikan beritanya. Kemudian hasil rekamannya 
disaksikan bersama-sama. Hasilnya sangat 
menggembirakan, siswa sangat senang tertantang 
untuk ak�f melaksanakan dan krea�f hasilnya. 

Tahap Observasi, setelah peneli� menggan� bahan 
ajar dari teks bacaan digan� dengan tayangan video 
tampak siswa sangat tertarik untuk mengiku� 
pembelajaran. Hasil catatan teman kolaborator 
kegiatan belajar siswa lebih baik, pada saat kegiatan 
diskusi baik diskusi  maupun presentasi kelompok 
ak�vitas dan antusias siswa mengalami kemajuan yang 
sangat berar�, tanya jawab berlangsung dengan baik, 
begitu juga kerja sama antarsiswa dalam melakukan 
wawancara mencari berita. 

Refleksi siklus 2,  Pembelajaran berlangsung 
dengan baik, siswa, guru, dan kolaborator ak�f dan 
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kondusif dibanding siklus-siklus sebelumnya. Siswa 
merasa mendapat tantangan dengan model 
pembelajaran yang digunakan peneli�. Diskusi dan 
presentasi kelompok berjalan dengan baik.  

Data dari hasil tes siklus II diperoleh nilai yang 
paling banyak frekuensinya pada rentang nilai 79 - 89 
yaitu sejumlah 18 orang atau 53%, Rata-rata nilai 
81,76 meningkat bila dibanding siklus I rata-rata nilai 
73, 82 berar� hasilnya sudah di atas standar karena 
�dak ada siswa yang nilainya di bawah 75. Untuk itu 
peneli� memutuskan menghen�kan tahapan siklus 
peneli�an ini. Berdasarkan hasil nilai siswa pada siklus 
II ini mengalami kenaikan yang signifikan, sehingga 
peneli� menganggap �dak perlu melakukan siklus 
selanjutnya. 

Perbandingan hasil belajar siswa pada siklus I dan 
siklus II dapat dilihat pada tabel berikut. 

 
Tabel 1 Interval Nilai  Perbandingan Siklus I dan Siklus II 

Tabel 1 di atas menjelaskan perbandingan siklus I 
dan siklus II, pada data awal frekuensi ter�nggi pada 
rentang nilai 57-67 yaitu sejumlah 10 siswa atau 29%. 
Pada siklus I mengalami perubahan frekuensi ter�nggi 
terdapat  pada rentang nilai 68 - 78 yaitu sejumlah 18 
orang atau 53%, pada siklus II juga mengalami 
perubahan frekuensi ter�nggi terdapat pada rentang 
nilai 79 – 89 yaitu sejumlah 18 siswa atau 53%. 

Perbandingan rata-rata nilai, nilai ter�nggi, nilai 
terendah, jumlah siswa yang tuntas dan belum tuntas 
belajarnya dalam siklus I dan siklus II dapat dilihat 
tabel berikut ini. 

 
Tabel 2  Perbandingan  Nilai  Siklus I dan Siklus II 

Tabel 2 menunjukan bahwa, dilihat dari rata-rata 
nilai mengalami peningkatan, pada data awal rata-rata 
nilai 60,44, pada siklus I rata-rata nilai 73, 82  
sedangkan siklus II rata-rata nilai 81,76. Capaian nilai 
ter�nggi data awal 85, siklus I = 85, siklus II =100, nilai 
terendah data awal 35, siklus I = 60, siklus II = 75. 
Ketuntasan belajar siswa juga mengalami kenaikan 
data awal hanya 6 siswa dari 34 orang atau 18%, siklus 

I sejumlah 28 siswa dari 34 orang atau 82% mengalami 
kenaikan pada siklus II seluruh siswa tuntas belajar/
tuntas 34 siswa atau 100%. Hal ini menunjukkan 
kenaikan yang signifikan pada hasil belajar siswa dalam 
mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan 
menggunakan model pembelajaran Inkuiri  

Hasil pengamatan teman kolabolator dan peneli� 
terhadap siswa berkaitan dengan sikap siswa dalam 
proses pembelajaran juga diolah dan direkap. 
Rekapitulasi hasil pengamatan peneli� dan kolaborator 
terhadap sikap siswa selama poses pembelajaran pada 
siklus I dan siklus II dapat dilihat pada Tabel 3. 

 
Tabel 3  Rekapitulasi Pengamatan  Sikap pada siklus I dan 

siklus II 

Analisis terhadap masing-masing ak�vitas siswa 
dalam pembelajaran siklus I yakni sikap kri�s siswa 
masih rendah, hal ini tampak pada pertemuan 
pertama kegiatan mengama� teks melalui kegiatan 
membaca teks �dak semua siswa fokus membaca 
ditambah kemauan siswa bertanya dan menanggapi 
pertanyaan dan atau pernyataan guru maupun teman 
juga kurang.  Krea�fitas dalam tulisan siswa juga masih 
kaku, serta tanggung jawab belum semua siswa 
terlibat dalam menyelesaikan masalah dengan baik 
sehingga kemandirian dan kedinamisan kelompok 
masih dikategorikan pasif. Demikian juga masih belum 
menampakkan kerjasama yang �nggi masih ada siswa 
yang sulit diajak kerja sama oleh temannya dengan 
alasan kurang suka/�dak cocok dengan temannya. 
Melihat hal ini peneli� mengadakan pendekatan 
dengan siswa tersebut dan memberi penger�an 
bahwa kita harus bisa menerima orang lain untuk bisa 
bekerja sama dalam �m, �dak perlu melihat suka/�dak 
suka terhadap orang tersebut. Komunikasi siswa dalam 
kegiatan diskusi sudah baik. 

Sedangkan pada siklus II sudah terjadi peningkatan, 
siswa menampakkan sikap kri�s dengan responnya 
terhadap teks berupa video yang ditayangkan peneli�, 
pertanyaan-pertanyaan dan iden��asi permasalahan 
teks yang diama� dijawab siswa dengan ak�f dan 
benar. Kerjasama yang �nggi dan kerja keras juga 
terlihat dalam kegiatan siswa  menyelesaikan masalah 
dengan baik sehingga kemandiriian dan kedinamisan 
kelompok dalam memecahkan persoalan baik dan 
berlangsung secara progresif, kerja sama pada saat 
wawancara dengan narasumber, pada saat 
pengambilan/perekaman, juga pada saat 
menyelesaikan laporan teks beritanya. Dibarengi 
dengan komunikasi yang baik antaranggota kelompok 
dan kelompok lain dalam kelas yang bersifat 
mendukung kejujuran dalam berkerja. Penumbuhan 

INTERVAL 
NILAI 

DATA AWAL SIKLUS I SIKLUS II 

JUMLAH 
SISWA 

% 
JUMLAH 
SISWA 

% 
JUMLAH 
SISWA 

% 

35 – 45 7 21 0 0 0 0 

46 – 56 6 18 0 0 0 0 

57 – 67 10 29 7 21 0 0 

68 – 78 8 24 18 53 9 26 

79 – 89 3 9 9 26 18 53 

90 -100 0 0 0 0 7 21 

JUMLAH 34 100 34 100 34 100 

 

Keterangan Data awal Siklus I Siklus II 

Nilai Rata-rata 60,44 73,82 81,76 

Nilai Tertinggi 85,00 85,00 100,00 

Nilai Terendah 35,00 60,00 75,00 

Ketuntasan 6 siswa 27 siswa 34 siswa 

Belum Tuntas 28 siswa 7 siswa 0 

 

No 
Aspek yang 

diamati 

Siklus I Siklus II 

Jumlah Prosentase Jumlah Prosentase 

1 Kritis 17 50,00 25 73,53 

2 Kreatif  25 73,53 27 79,41 

3 Tanggung jawab 27 79,41 30 88,24 

4 Kerja sama 25 73,53 31 91,18 

5 Komunikatf 28 82,35 30 88,24 

 Rata-rata 24,4 71,76 27,6 81,18 

 

Musyarofah, Peningkatan hasil belajar siswa melalui model pembelajaran inkuiri …... 
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minat terhadap s�mulus penemuan kerja krea�f 
berupa produk hasil penemuan dari penerapan 
metode ikuiri meski belum menyeluruh dan merata  
pada se�ap kelompok dan berimbas pada individu. 
Sehingga sikap tanggung jawab siswa terlihat dalam 
krea�fitas hasil kerja siswa yang berupa teks lisan 
bentuk video dapat terkumpul semua. 

Kemandirian dan kedinamisan yang baik dan 
meningkat dalam kelompok karena terbimbing dengan 
baik dapat memunculkan sikap kri�s , ingin tahu �nggi, 
juga di dalam kelas dan menciptakan  suasan belajar 
yang memungkinkan  siswa termo�vasi untuk 
menyelesaikan masalah �dak merasa frustasi dalam 
pembelajaran, siswa merasa senang belajar. 

 
SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil peneli�an dan pembahasan yang 
telah diuraikan, dapat dikemukakan beberapa 
kesimpulan dari peneli�an ini sebagai berikut: 1) 
Model pembelajaran Inkuiri  dapat meningkatkan hasil 
belajar siswa, khususnya pada kompetensi dasar 
“Memproduksi Teks Berita baik secara tertulis maupun 
secara lisan”. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari 
hasil rata-rata evaluasi nilai kogni�f �ap-�ap siklus. 
Pada siklus I diperoleh rata-rata nilai 73.82 dan siklus II 
diperoleh rata-rata nilai 81.76. 2) Model pembelajaran 
Inkuiri merupakan salah satu model pembelajaran 
yang dapat membuat siswa tertantang menjadi siswa 
ak�f dan antusias untuk belajar lebih giat lagi, dapat 
bekerja sama dengan temannya, dapat 
mengekspresikan apa yang dipelajari dalam dunia 
nyatanya, dapat membuat kesimpulan dan dapat 
menyusun berbagai alterna�ve pemecahan masalah. 
3) Model pembelajaran Inkuiri merupakan salah satu 
model pembelajaran yang dapat menanamkan sikap 
nilai-nilai kewirausahaan yaitu siswa ak�f, krea�f, 
mampu berfikir kri�s, menghargai orang lain, bekerja 
sama dan bertanggung jawab. 

Pemilihan model pembelajaran yang tepat dalam 
mengatasi kesukaran pembelajaran siswa dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa. Penerapan model 
pembelajaran Inkuiri perlu dilanjutkan pada 
kompetensi dasar yang lain, terutama pada mata 
pelajaran bahasa Indonesia. Atau mata pelajaran lain 
pada jenjang pendidikan dari Sekolah Menengah 
sampai dengan Perguruan Tinggi.   

Guru sebagai ujung tombak pendidikan, senan�asa 
peka menanggapi kemunduran pembelajaran siswa 
agar siswa �dak mengalami perubahan perilaku nega�f  
dan �dak mampu mengembangkan daya bernalar 
kri�s aplika�fnya karena merasa tak berhasil dalam 
belajarnya di sekolah dan di rumah, melalui suatu 
peneli�an �ndakan kelas. 

Guru hendaknya menjadi faktor pendorong 
mo�vasi ekstrinsik bagi siswa, sehingga siswa memiliki 
daya serap yang �nggi dalam menyerap 
pembelajarannya dengan memvariasikan teknik 
penyampaian pembelajaran dan inovasi model 
pembelajaran. 

Siswa senan�asa meningkatkan minat belajar dan 
mau mencoba menjadikan lingkungan sebagai sumber 
belajar, mau terbuka berkolaborasi/kerja sama dengan 
teman untuk meningkatkan pemahaman belajarnya. 

Sekolah dan masyarakat bekerja sama 
menciptakan tempat belajar dengan memfasilitasi  
sarana prasarana belajar, mengadakan pela�han-
pela�han, perlombaan sebagai ajang pembuk�an 
keberhasilan pembelajaran baik guru maupun siswa.  

Masyarakat menjadi kontrol sosial untuk turut 
menjadi relasi yang baik dan terbina posi�f bagi siswa 
khususnya orang tua siswa sebagai bagian dari 
masyarakat yang sangat berpengaruh bagi 
keberhasilan belajar siswa. 
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MENINGKATKAN HASIL BELAJAR IPA MELALUI MEDIA MIND MAPPING PADA 
KONSEP GETARAN DAN GELOMBANG 
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Guru SMP Negeri 9 Depok  

 
 
Abstract. Sciences lesson with memorizing is difficult, so students have low outcomes. This problem can be overcome with 
varia�on of media and methods such as mind mapping. The aims of this research to improve learning result in concept of the 
Vibra�ons and Waves, and that benefits to develop mul�ple intelligences. The methods research are using mind mapping media 
in four cycles. The test result in the first cycle than before be increased un�ll 2,01 to 60,00; the next cycle increased again 4,29, 
then 4,28 and the last cycle increased 12,86 to 81,43 above the KKM is 76. The learning result also increased from quality 
aspects, it appears with an increase in the process of lesson a�endance ac�vi�es, ask ac�vi�es, and make mind mapping. The 
lesson achievement acquisi�on to the fun lesson with mind mapping media and in accordance with the modals of learn are 
visual, auditory and kinesthe�c. 
 
Keywords: Mind Mapping, Lesson Outcomes, Vibra�ons and Waves 
 
Abstrak. Pembelajaran IPA dengan cara menghapal dirasakan sulit sehingga hasil belajar peserta didik rendah. Permasalahan ini 
dapat diatasi dengan variasi media dan metode belajar seper� media mind mapping. Peneli�an ini memiliki tujuan untuk 
meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran pada konsep Getaran dan Gelombang. Manfaat peneli�an dapat 
mengembangkan mul�ple intelegences. Metode peneli�an �ndakan kelas selama empat siklus �pe Khemis menggunakan media 
mind mapping. Alat pengumpulan data dengan: studi dokumen hasil belajar, hasil tes, dan lembar observasi. Hasil peneli�an 
mengalami peningkatan yang dibuk�kan dengan kenaikan hasil belajar berupa tes, ak�vitas kehadiran peserta didik, ak�vitas 
bertanya, dan ak�vitas membuat mind mapping. Hasil rata-rata tes pada siklus I dibanding pada prasiklus meningkat 2,01 
menjadi 60,00 pada siklus selanjutnya meningkat lagi 4,29; kemudian 4,28 dan pada akhir siklus meningkat 12,86 menjadi 
81,43 di atas KKM sebesar 76. Hasil belajar juga meningkat dari aspek kualitas, tampak dengan adanya peningkatan pada 
proses pembelajaran ak�vitas kehadiran, bertanya, dan membuat media mind mapping. Perolehan peningkatan hasil belajar 
peserta didik ini dikarenakan pembelajaran dengan media mind mapping menyenangkan dan sesuai dengan modal belajar �pe 
visual, auditorial dan kineste�k. 
 
Kata Kunci: Mind Mapping, Hasil Belajar, Getaran dan Gelombang 

PENDAHULUAN 

Banyak peserta didik yang mengalami kesulitan 
dalam belajar IPA. Pembelajaran secara konvensional 
membuat peserta didik bosan dan semangat belajar 
IPA rendah, sehingga perolehan hasil belajar juga 
rendah.  

Hasil belajar yang rendah pada materi awal 
semester II tahun pelajaran 2014/2015 dengan 
perolehan rata-rata hasil ulangan harian sebesar 57.99 
jauh dari Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) IPA yang 
ditentukan sebesar 76, serta sebagian besar peserta 
didik belum tuntas belajar. 

Permasalahan dalam pembelajaran ini dapat pula 
terjadi pada pembelajaran berikutnya. Diperlukan 
adanya perubahan cara belajar yang menyenangkan 
bagi peserta didik agar �dak terulang lagi 
permasalahan pembelajaran ini. Pembelajaran yang 
disesuaikan dengan karakteris�k dan modal belajar 
peserta didik agar lebih semangat. Karakteris�k 
peserta didik berdasarkan modal belajar 
dikelompokkan menjadi �pe visual, auditorial dan 
kineste�k (DePorter 2014). 

Pemilihan media dan metode pembelajaran juga 
memperha�kan fase perkembangan peserta didik. 
Peserta didik usia di jenjang SMP berada pada fase 

peralihan dari operasional konkrit menuju operasional 
formal (Ibda 2015). Peserta didik yang rendah minat 
dan kreasi belajarnya mengalami keterlambatan 
peralihan fase ini. Pemilihan metode dan media 
pembelajaran yang tepat dapat meningkatkan minat 
dan kreasi belajar peserta didik. Media pembelajaran 
berupa segala sesuatu yang digunakan untuk 
menyampaikan pesan dalam merangsang pikiran, 
minat, perasaan, perha�an, dan kemauan peserta 
didik agar proses belajar mencapai tujuan 
pembelajaran (Sukiman 2012). Media pembelajaran 
bermanfaat untuk memperjelas proses pembelajaran, 
meningkatkan ketertarikan dan interak�vitas peserta 
didik, meningkatkan efisiensi dalam waktu dan tenaga, 
meningkatkan kualitas hasil belajar peserta didik, serta 
mengkonkretkan materi yang abstrak 
(Supriha�ningrum 2013).  

Pembelajaran dengan menggunakan media mind 
mapping, memberikan gambaran visual materi 
sehingga menjadi lebih konkrit. Pengerjaan media 
mind mapping memfasilitasi peserta didik �pe 
kineste�k lebih bersemangat dalam belajar. Kegiatan 
mempresentasikan hasil mind mapping memfasilitasi 
peserta didik �pe auditorial. 



846      

 

Jurnal Lingkar Mutu Pendidikan, Volume 10 April 2017, hlm 839-903 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka 
dilakukan peneli�an �ndakan kelas menggunakan 
mind mapping bagi peserta didik kelas VIII.E SMP 
Negeri 9 Depok pada  konsep getaran dan gelombang 
dengan rumusan peneli�an “Apakah pembelajaran 
dengan menggunakan mind mapping dapat 
meningkatkan hasil belajar peserta didik di kelas VIII.E 
SMP Negeri 9 Depok pada  konsep getaran dan 
gelombang?”. Peneli�an ini bertujuan meningkatkan 
kemampuan guru dalam penggunaan metode dan 
media belajar, serta hasil belajar peserta didik .pada 
konsep getaran dan gelombang. 

Peneli�an ini bagi peserta didik bermanfaat dapat 
meningkatkan hasil belajar dan par�sipasi ak�f, 
keterampilan membaca, kecepatan berpikir, dan 
pemahamannya tentang konsep getaran dan 
gelombang. Manfaat bagi guru dapat meningkatkan 
kemampuan penggunaan media dan metode belajar 
dan kemampuan pengelolaan kelas. Manfaat bagi 
sekolah dapat meningkatkan hasil belajar peserta 
didik. 

Teori yang mendasari peneli�an ini bahwa hasil 
belajar adalah perubahan perilaku peserta didik akibat 
belajar karena telah mencapai penguasaan atas 
sejumlah bahan yang diberikan dalam proses belajar 
mengajar melipu� aspek kogni�f, afek�f dan 
psikomotorik (Purwanto 2011). Hasil belajar peserta 
didik dipengaruhi oleh faktor internal seper� faktor 
fisiologis dan psikhis, serta faktor eksternal seper� 
suasana pembelajaran (Syah 2008).  

Pembelajaran dengan mind mapping melayani 
peserta didik yang memiliki kecerdasan ganda 
berdasarkan detail-detail serta mengiku� pola 
pemikiran otak. Peserta didik memiliki kecerdasan 
ganda (mul�ple intelegences) diantaranya: kecerdasan 
spasial, linguis�k, interpersonal, musik, natural, body 
kinesthe�c, intrapersonal, serta logika matema�ka 
(Gardner 2013).  

Mind map adalah sistem penyimpanan, penarikan 
data, dan akses yang luar biasa untuk perpustakaan 
raksasa, yang sebenarnya ada dalam otak manusia 
secara menakjubkan (T. Buzan 2008). Mind mapping 
bermanfaat untuk merencanakan sesuatu, 
berkomunikasi kepada orang lain, menjadi lebih 
krea�f, menghemat waktu, menyelesaikan masalah, 
memusatkan perha�an, menyusun dan menjelaskan 
pikiran-pikiran, mengingat lebih baik, belajar lebih 
cepat dan efisien, melihat gambaran menyeluruh dan 
luas, memungkinkan mengelompokkan konsep dan 
membandingkannya (T. Buzan 2008). Mind map 
memiliki dua unsur penegrjaan yaitu imajinasi dan 
asosiasi yang dikerjakan dengan senang, bersemangat, 
dan berani berbeda dalam mengingat sesuatu (T. 
Buzan, Buku Pintar Mind Map Untuk Anak 2010).  

Ciri khas mind map yaitu: informasi yang panjang 
diwujudkan dalam diagram berupa kata-kata, simbol, 
gambar; banyak warna; garis lengkung, dengan satu 
rangkaian yang sederhana, mendasar, alami dan sesuai 
dengan cara kerja otak, sangat teratur, mudah diingat, 

serta bekerja sesuai cara kerja alami otak. Kekurangan 
media mind mapping hanya melibatkan peserta didik 
yang ak�f, dan �dak dapat memasukkan semua detail 
informasi (T. Buzan 2008). Langkah-langkah dalam 
pembuatan media mind mapping dimulai pada kertas 
bagian tengah, menentukan gagasan utama, gambar 
atau foto untuk ide sentral, menggunakan warna, 
menghubungkan cabang-cabang utama ke gambar 
gagasan utama, membuat cabang-cabang melengkung 
yang bervariasi dan semakin menipis pada ujung 
cabang, dan menggunakan satu kata kunci se�ap baris 
(T. Buzan 2008).  

Pembelajaran menggunakan media mind mapping 
untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik sesuai 
dengan hasil peneli�an yang relevan dari (Ruman� 
2014) dalam skripsinya yang berjudul “Pengaruh 
Penerapan Mind Map Terhadap Hasil Belajar Kogni�f 
Ilmu Pengetahuan Alam pada Siswa Kelas IV SD Gugus 
Hasanuddin Kecamatan Mertoyudan Kabupaten 
Magelang”, (Lestari 2012) dalam skripsinya yang 
berjudul “Penggunaan Mind Mapping untuk 
Meningkatkan Hasil Belajar pada Siswa MTs Negeri 
Purworejo”, dan (Priha�n 2012) dalam skripsinya yang 
berjudul “Penerapan Metode Pembelajaran Mind 
Maps Sebagai Upaya Meningkatkan Mo�vasi Belajar 
dan Prestasi Belajar Siswa dalam Proses Pembelajaran 
Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas VIII.A SMP 
Muhammadiyah 7 Surakarta Tahun Ajaran 2011/2012” 
memperoleh hasil bahwa terdapat peningkatan yang 
signifikan pada hasil belajar dengan menerapkan 
media mind mapping dibanding dengan pembelajaran 
yang biasa dengan ceramah dan tanya jawab. 

 
METODE PENELITIAN 

Peneli�an ini dilakukan pada saat pembelajaran 
pada bulan Februari sampai Juni 2015 sebanyak empat 
siklus. Tempat peneli�an di SMP Negeri 9 Depok, Kota 
Depok, Provinsi Jawa Barat. Subyek dari peneli�an ini 
peserta didik kelas VIII.E SMP Negeri 9 Depok pada 
semester 2 tahun pelajaran 2014/2015 sebanyak 42 
orang, terdiri dari 16 orang laki-laki dan 26 orang 
perempuan. Karakteris�k subyek peneli�an memiliki 
input kelompok sedang dan keadaan sosial ekonomi 
yang sama dengan  peserta didik kelas lain. 

Jenis peneli�an ini berupa peneli�an �ndakan 
kelas, dengan fokus peneli�an aspek keak�fan peserta 
didik dalam: menyelesaikan media mind mapping, 
mencari referensi, bekerjasama antar anggota 
kelompok, bertanya dan menjawab pertanyaan, 
semangat dalam mempresentasikan hasil media mind 
mapping, dan menjadi kelompok terbaik. Fokus 
observasi pada guru melipu� aspek keterampilan 
memo�vasi peserta didik dalam menyelesaikan media 
mind mapping dan mencari referensi, membimbing 
peserta didik bekerjasama, mengelola kelas, dan 
memberikan penghargaan kepada kelompok terbaik. 

Alat pengumpulan data yang digunakan berupa tes 
penilaian hasil belajar, lembar obervasi untuk 
mencatat ak�vitas kehadiran peserta didik, ak�vitas 
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peserta didik membuat mind mapping, ak�vitas 
bertanya peserta didik selama presentasi, dan catatan 
bebas. Teknik pengumpulan data dilakukan berupa 
kualita�f dan kuan�ta�f. Data kualita�f melipu� data 
dari hasil observasi ak�vitas peserta didik dan catatan 
kelompok. Data kuan�ta�f diperoleh dari nilai hasil tes 
peserta didik, sedangkan data kualita�f diperoleh dari 
skor membuat media mind mapping, ak�vitas 
bertanya selama presentasi. Teknik analisis data 
dengan deskripsi secara sederhana. Indikator 
keberhasilan peneli�an adalah jika hasil belajar peserta 
didik kelas VIII.E SMP Negeri 9 Depok pada 
pembelajaran dengan media mind mapping konsep 
getaran dan gelombang meningkat hingga sekurang-
kurangnya tuntas 70% dengan rata-rata kelas melebihi 
KKM yang ditentukan sebesar 76.  

Peneli�an yang dilaksanakan berupa peneli�an 
�ndakan kelas (PTK) mencakup empat siklus, dengan 
desain model Kemmis dan Mc. Taggart berisi 
karakteris�k pokok: peninjauan kembali 
(reconnaissane) pada kondisi awal, perencanaan 
(planning), pelaksanaan �ndakan (implementasi), 
monitoring dan/atau observasi, refleksi �ndakan 
berupa pemikiran (rethinking) dan evaluasi, kemudian 
dilanjutkan dengan merevisi perencanaan awal dan 
�ndakan pada siklus selanjutnya dengan tahapan yang 
sama hingga siklus berakhir (Hamid 2009). 
Karakteris�k pada masing-masing siklus peneli�an ini 
dapat diama� pada tabel 1. 

 
Tabel 1. Tahapan PTK 

Tahap perencanaan �ndakan melipu� 
menetapkan: 1) persiapan awal; 2) fokus observasi, 
cara observasi, metode observasi terbuka, lembar 
observasi serta pelaku observasi; 3) jenis data dan 
teknik pengumpulan data; 4) alat bantu observasi 
berupa catatan bebas dan pedoman observasi; 5) cara 
pelaksanaan refleksi; dan 6) kriteria keberhasilan 
untuk pemecahan masalah. Persiapan awal melipu� 
menentukan jumlah siklus, kelas peneli�an, jumlah 
kelompok mind mapping, konsep bahasan, alokasi 
waktu, media pembelajaran dengan media mind 
mapping, dan peraturan kegiatan selama 
pembelajaran. 

Tahap implementasi �ndakan pembelajaran 
melipu� empat siklus. Langkah-langkah pembelajaran 
pada peneli�an ini, yaitu: 1) peserta didik dipilih secara 
acak membentuk 6 kelompok; 2) peserta didik 
berkumpul pada kelompoknya sesuai urutan nomor 
kelompok; 3) guru menyiapkan kertas ukuran A3 dan 
selo�p, kertas bintang dan penghargaan bagi 
kelompok terbaik; 4) guru menjelaskan peraturan 
selama pembelajaran; 5) peserta didik menyiapkan 
alat tulis dan spidol warna; 6) se�ap anggota kelompok 
bekerja sama membuat media mind mapping dan 
mempresentasikan hasilnya. Setelah presentasi maka 
berikutnya: 1) kelompok menempelkan hasil karya 
mind mapping yang sudah dipresentasikan pada 
dinding kelas secara rapi dan menuliskan masukan 
perbaikan bagi karya lain di kertas kosong; 2) karya 
digan� dengan karya baru pada siklus selanjutnya; 3) 
pemberian skor bagi peserta didik dalam kelompok 
sesuai ketentuan; 4)  guru memberikan penguatan 
terhadap materi yang ditanyakan audiens yang belum 
sempurna dijawab oleh kelompok presenter; 5) guru 
menghitung perolehan bintang se�ap kelompok dan 
menentukan kelompok terbaik pada saat itu; 6) guru 
memberikan penghargaan kepada kelompok terbaik; 
dan 7) peserta didik mengerjakan tes. 

Pada tahap observasi dilaksanakan secara 
kolaborasi antara pelaku �ndakan dan observer 
bersamaan dengan pembelajaran. Observasi 
dilaksanakan dengan alat bantu kamera untuk 
dokumentasi kegiatan.  

Analisis data pada tahap refleksi berdasarkan data 
yang diperoleh pada tahap sebelumnya. Analisis data 
dilakukan secara sederhana untuk mengetahui 
efek�vitas kegiatan yang telah dilaksanakan. Kelebihan 
dan kekurangan pada saat implementasi pembelajaran 
digunakan sebagai bahan refleksi dan perbaikan 
kegiatan selanjutnya. Refleksi dilaksanakan 
berdasarkan pada pertanyaan patokan keberhasilan, 
yaitu bagaimana proses pembelajaran melalui media 
mind mapping sudah dilakukan?, serta bagaimana 
�ngkat keberhasilannya? Hasil dari refleksi digunakan 
untuk menyusun rencana ulang �ndakan pada siklus 
selanjutnya.  

 

Tahapan PTK Siklus I Siklus II Siklus III Siklus IV 

1. Perencanaan 

o Alat mind 
mapping 
disiapkan oleh 
peserta didik 

o Kertas A3 dan 
selotip disiapkan 
oleh guru 

o Kriteria 
keberhasilan tes 
mencapai KKM 
76 

o Alat mind mapping 
disiapkan oleh peserta 
didik 

o Kertas A3 dan selotip 
disiapkan oleh guru 

o Kriteria keberhasilan 
tes mencapai KKM 76 

o Alat mind mapping 
disiapkan oleh peserta 
didik 

o Kertas A3 dan selotip 
disiapkan oleh guru 

o Kriteria keberhasilan 
tes mencapai KKM 76 

o Alat mind mapping 
disiapkan oleh peserta 
didik 

o Kertas A3 dan selotip 
disiapkan oleh guru 

o Kriteria keberhasilan 
tes mencapai KKM 76 

2. Implementasi     
a. Alokasi Waktu 2 X 2 JP 2 X 2 JP 2 X 2 JP 2 X 2 JP 

b. Materi/Konsep 
Getaran dan 
gelombang 

Gelombang bunyi Gelombang cahaya Optik 

c. Media 

Mind mapping  
(ukuran kertas 
bebas, warna 
bebas)  

Mind mapping (ukuran 
dan jumlah kertas bebas, 
warna beragam) 

Mind mapping (ukuran 
kertas minimum 3 x A3 
bebas, warna beragam) 

Mind mapping (ukuran 
kertas minimum 4 x A3 
bebas, warna beragam, 
ada tambahan 
bentuk/ilustrasi)   

d. Metode 
Kooperatif dengan 

presentasi 
Kooperatif dengan 

presentasi 
Kooperatif dengan 

presentasi 
Kooperatif dengan 

presentasi 

e. Kegiatan 

o Membuat mind 
mapping, waktu 
30 menit 

o Mempresentasika
n hasil, urutan 
dari yang selesai 
tercepat, durasi 
waktu 
dibebaskan, 
teknik paparan 
diserahkan 
kelompok 
 
 
 
 

o Tanggapan 
presentasi 

o Penyempurnaan 
hasil 

o Menempel hasil 
di dinding saat itu 

o Merespon hasil 
untuk satu 
kelompok lain 
secara bebas 

o Membuat mind 
mapping, waktu 30 
menit 

o Mempresentasikan 
hasil, urutan sesuai 
hasil undian, durasi 
waktu hingga 8 
menit/kelompok, teknik 
paparan perwakilan 
minimum dua orang 
tiap kelompok 
 

o Tanggapan presentasi 
o Penyempurnaan hasil 
o Menempel hasil di 

dinding hingga SIII 
o Merespon hasil untuk 

dua kelompok lain 
sampai hari ke-1 
setelah di tempel 

o Membuat mind 
mapping, waktu 30 
menit 

o Mempresentasikan 
hasil, urutan sesuai 
hasil undian, durasi 
waktu hingga 10 
menit/kelompok, teknik 
paparan wajib bagi 
anggota kelompok 
yang hadir dengan 
urutan bebas 
 

o Tanggapan presentasi 
o Penyempurnaan hasil 
o Menempel hasil di 

dinding hingga SIV 
o Merespon hasil untuk 

tiga kelompok lain 
sampai hari ke-2 
setelah di tempel 

o Membuat mind 
mapping, waktu 30 
menit 

o Mempresentasikan 
hasil, urutan sesuai 
hasil undian, durasi 
waktu hingga 10 
menit/kelompok, teknik 
paparan wajib bagi 
anggota kelompok 
yang hadir dengan 
urutan sesuai konsep. 

o Tanggapan presentasi 
o Penyempurnaan hasil 
o Menempel hasil di 

dinding hingga 
seminggu 

o Merespon hasil untuk 
empat kelompok lain                                                                      
sampai hari ke-3 
setelah di tempel 

3. Observasi  

o Tes peserta didik 
o Aktivitas 

kehadiran 
o Aktivitas bertanya 
o Aktivitas 

membuat mind 
mapping 

o Tes peserta didik 
o Aktivitas kehadiran 
o Aktivitas bertanya 
o Aktivitas membuat 

mind mapping 

o Tes peserta didik 
o Aktivitas kehadiran 
o Aktivitas bertanya 
o Aktivitas membuat 

mind mapping 

o Tes peserta didik 
o Aktivitas kehadiran 
o Aktivitas bertanya 
o Aktivitas membuat 

mind mapping 

4. Analisis dan 
Refleksi 

o % Ketuntasan 
belajar 

o Respon hasil 
mind mapping 

o Keberhasilan 
o Kekurangan 

o % Ketuntasan 
belajar 

o Respon hasil mind 
mapping 

o Keberhasilan 
o Kekurangan 

o % Ketuntasan 
belajar 

o Respon hasil mind 
mapping 

o Keberhasilan 
o Kekurangan 

o % Ketuntasan 
belajar 

o Respon hasil mind 
mapping 

o Keberhasilan 
o Kekurangan 

 

Lis�yawa�, Meningkatkan hasil belajar IPA melalui media mind mapping …... 



848      

 

Jurnal Lingkar Mutu Pendidikan, Volume 10 April 2017, hlm 839-903 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Kegiatan awal pada siklus I sesuai perencanaan 
peneli�an. Se�ap kelompok membuat media mind 
mapping selama 30 menit secara bersama-sama. 
Kertas gambar ukuran A3 digabungkan dengan selo�p 
dan menjadi luas. Ada satu kelompok yang �dak 
membawa spidol warna. Peserta didik tampak 
semangat dalam membuat media mind mapping 
secara berkelompok. Masing-masing peserta didik 
memegang spidol dengan warna tertentu untuk 
menggambar dan menuliskan materi tertentu. Pada 
pertemuan I siklus I ada kebingungan beberapa 
kelompok untuk memulai menulis, sehingga ada 
memerlukan kertas penggan�. Beberapa kelompok 
menulis kerangka media mind mapping dengan pensil 
terlebih dahulu. 

Kelompok I menjadi kelompok yang tercepat 
menyelesaikan media mind mapping dengan waktu 
yang melebihi batasan, sehingga �dak berhak bonus 
bintang. Perolehan bintang pada siklus I ini berturut-
turut dari kelompok I sampai VI yaitu 2, 2, 2, 2, 1 dan 0 
dengan rata-rata sebanyak 1,50 bintang.  

Ak�vitas peserta didik pada siklus I memiliki 
prosentase ak�vitas kehadiran peserta didik berturut-
turut dari kelompok I hingga VI yaitu:  71%, 100%, 
100%, 86%, 100% dan 100%. Pada ak�vitas bertanya 
dengan hasil berturut-turut dari kelompok I yaitu: 0%, 
0%, 14%, 0%, 13% dan 0%. Hasil membuat media mind 
mapping berturut-turut dari kelompok I yaitu: 100%, 
86%, 86%, 100%, 100%, dan 50%. Pada pertemuan I 
siklus I belum ada kelompok yang presentasi karena 
belum selesai, sehingga presentasi dilakukan pada 
pertemuan II siklus I. Ak�vitas peserta didik audiens 
dalam menanggapi presenter ada dua kelompok yang 
menanggapi kelompok presenter sebanyak 13%-14%.  

Pada akhir pembelajaran, guru memberikan 
penghargaan untuk kelompok I sebagai kelompok 
terbaik pada siklus I. Hasil analisis data terdapat data 
perolehan hasil yang sudah baik, namun masih ada 
data hasil yang kurang sehingga perlu diperbaiki pada 
siklus II. Hasil refleksi untuk menyusun rencana 
perbaikan pembelajaran, yaitu: mo�vasi peserta didik 
agar dapat hadir semua, ak�vitas peserta didik dalam 
membuat media mind mapping seper� persiapan 
peralatan, mo�vasi peserta didik untuk membaca 
banyak referensi, mo�vasi peserta didik agar lebih 
bertanggungjawab dalam menyelesaikan tugas, dan 
mo�vasi peserta didik untuk ak�f menanggapi 
kelompok presenter.  

Pembelajaran pada siklus II melanjutkan materi 
sebelumnya yaitu gelombang bunyi. Setelah guru 
menyampaikan penjelasan tentang hal-hal yang harus 
diperbaiki sesuai hasil refleksi, selanjutnya peserta 
didik berkelompok membuat media mind mapping 
bersama-sama. Ada satu  kelompok yang masih �dak 
membawa spidol warna. Seluruh kelompok memulai 
media mind mapping dari bagian tengah kertas. Empat 

kelompok menulis garis besar media mind mapping 
terlebih dahulu dan ditebalkan dengan spidol.  

Kegiatan mempresentasikan hasil media mind 
mapping pada pertemuan I siklus II dimulai oleh 
kelompok II yang selesai pertama, sehingga berhak 
skor bonus satu bintang. Presentasi kelompok lainnya 
dilanjutkan pada pertemuan II siklus II, dengan urutan 
sesuai undian. 

Perolehan bintang pada siklus II berturut-turut dari 
kelompok I sampai VI, yaitu 3, 3, 1, 3, 0, 0. Terdapat 
�ga kelompok yang perolehan bintangnya meningkat, 
dan ada dua kelompok yang berkurang satu bintang. 
Satu kelompok masih belum mendapatkan bintang. 
Rata-rata perolehan bintang sebanyak 1,67 bintang 
yang lebih besar dari siklus sebelumnya. 

Ak�vitas peserta didik pada siklus II memiliki 
prosentase ak�vitas kehadiran peserta didik dari 
kelompok I hingga V sebesar 100% kelompok VI 
sebesar 67%. Pada ak�vitas bertanya dengan hasil 
berturut-turut dari kelompok I yaitu: 43%, 57%, 29%, 
14%, 25% dan 0%. Hasil membuat media mind 
mapping berturut-turut dari kelompok I yaitu: 86%, 
100%, 86%, 86%, 88%, dan 50%. Tanggapan dari 
audiens pada saat presentasi hasil tampak sudah 
meningkat dibandingkan pada siklus I. Sebanyak lima 
kelompok sudah menanggapi presentasi, dengan 
ak�vitas ter�nggi sebesar 57% dan terendah 14%. 

Pada akhir kegiatan pertemuan II, guru 
memberikan penghargaan kelompok terbaik pada 
siklus II bagi kelompok II. Hasil analisis data didapatkan 
kekurangan yang akan diperbaiki dan hasil yang sudah 
baik harus dipertahankan pada siklus III. Refleksi 
�ndakan digunakan untuk menyusun rencana 
perbaikan siklus III, yaitu: mo�vasi kehadiran peserta 
didik agar 100%, ak�vitas peserta didik dalam 
membuat media mind mapping seper� persiapan 
peralatan, bertanggungjawab menyelesaikan tugas, 
dan membaca banyak referensi, serta mo�vasi peserta 
didik untuk menanggapi presenter.  

Pembelajaran pada siklus III sesuai dengan hasil 
refleksi siklus II, dengan konsep gelombang cahaya. 
Setelah penjelasan awal dari guru berdasarkan refleksi 
pada silus II, peserta didik dalam kelompok membuat 
media mind mapping selama 30 menit dengan 
antusias. Semua  kelompok sudah membawa spidol 
warna untuk menulis. Peserta didik semangat dalam 
menyelesaikan media mind mapping, beberapa 
kelompok membuat media mind mapping langsung 
dengan spidol. Pada pertemuan I siklus III presentasi 
dimulai oleh kelompok II dan V. Kelompok lainnya 
mempresentasikan hasil pada pertemuan II siklus III 
dengan urutan yang diundi. Kelompok V memperoleh 
bonus skor satu bintang karena tercepat selesai. 
Kelompok yang memperoleh bintang tepat waktu ada 
lima. Satu kelompok pekerjaannya belum selesai pada 
saat habis waktunya. Perolehan bintang pada siklus III 
berturut-turut dari kelompok I sampai VI yaitu 2, 3, 2, 
4, 4, dan 0. Ada �ga kelompok yang perolehan 
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bintangnya meningkat dari siklus II. Kelompok V 
perolehan bintang meningkat empat bintang. 
Perolehan bintang kelompok II tetap yaitu ada �ga 
bintang, sedangkan perolehan bintang kelompok I 
menurun menjadi 2 bintang. Kelompok VI masih belum 
mendapatkan bintang sama seper� pada siklus II. Rata-
rata perolehan bintang pada siklus III menjadi 2,50 
bintang. 

Ak�vitas peserta didik pada siklus III memiliki 
prosentase ak�vitas kehadiran peserta didik dari 
kelompok I hingga V sebesar 100% kelompok VI 
sebesar 67%. Pada ak�vitas bertanya dengan hasil 
berturut-turut dari kelompok I yaitu: 14%, 43%, 14%, 
29%, 13% dan 0%. Hasil membuat media mind 
mapping berturut-turut dari kelompok I yaitu: 100%, 
86%, 100%, 100%, 88%, dan 75%. 

Ak�vitas kelompok VI paling sedikit membuat 
media mind mapping namun sudah ada kesibukan. 
Ak�vitas audiens dalam menanggapi presenter 
menurun dibandingkan pada siklus II. Kesulitan peserta 
didik untuk bertanya terutama karena repot dalam 
mengucapkan materi tertentu khususnya pada konsep 
pembiasan dan sifat-sifat cahaya. Kelompok I, II, III dan 
V mengalami penurunan jumlah audiens yang 
menanggapi. Secara keseluruhan ak�vitas peserta 
didik meningkat, dengan rata-rata kehadiran 95%, dan 
ak�vitas bertanya 93%. Sedangkan pada ak�vitas 
membuat media mind mapping hingga presentasi 
menurun menjadi 20%. Berdasarkan masukan dari 
peserta didik, konsep gelombang cahaya dianggap 
lebih mudah dilukiskan ke bentuk gambar dan tulisan. 

Pada akhir kegiatan guru memberikan 
penghargaan untuk kelompok IV sebagai kelompok 
terbaik. Berdasarkan hasil analisis dan refleksi �ndakan 
disusun rencana perbaikan �ndakan pada siklus IV, 
yaitu: mo�vasi kehadiran peserta didik, membaca 
banyak referensi dari berbagai sumber pustaka, dan 
keterampilan peserta didik dalam menanggapi 
presentasi kelompok lainnya. Materi bahasan pada 
siklus III yaitu alat-alat op�k. Setelah guru menjelaskan 
rencana pembelajaran dilanjutkan membuat media 
mind mapping secara berkelompok. Semua kelompok 
ak�f melukis dan menulis pada media mind mapping. 
Adanya perpindahan tempat belajar dari kelas ke 
ruang laboratorium menyebabkan pengerjaan media 
mind mapping kurang efek�f. Seluruh kelompok 
membuat media mind mapping dari tengah kertas 
dengan spidol warna sehingga menghemat waktu.  

Pada pertemuan I siklus IV memiliki hambatan 
waktu, sehingga belum ada kelompok yang 
berkesempatan presentasi karya. Presentasi semua 
kelompok pada pertemuan II siklus IV dengan urutan 
sesuai undian.  

Kelompok IV tercepat menyelesaikan karya namun 
belum berhak bonus bintang. Rata-rata perolehan skor 
bintang menurun dibanding pada siklus III menjadi 
0,50 skor bintang, dan ada �ga kelompok yang �dak 
memperoleh bintang sama sekali.  

Ak�vitas peserta didik pada siklus IV memiliki 
prosentase ak�vitas kehadiran peserta didik semua 
kelompok 100%. Pada ak�vitas bertanya dengan hasil 
berturut-turut dari kelompok I yaitu: 57%, 43%, 43%, 
29%, 50% dan 17%. Hasil membuat media mind 
mapping kelompok I sampai V sebesar 100%, 
kelompok VI sebesar 88%. Ada empat kelompok 
meningkat hingga 43%, sedangkan dua kelompok 
lainnya ak�vitasnya dalam menanggapi presenter 
masih tetap seper� siklus sebelumnya. Kelompok I 
sebagai yang terbaik pada siklus IV sehingga 
memperoleh penghargaan. 

Pembelajaran dengan media mind mapping dapat 
mela�h kecerdasan majemuk, terutama pada 
kecerdasan spasial, interpersonal, natural dan body 
kinesthe�c. Kecerdasan spasial pen�ng dalam 
memperkirakan jarak dan desain dari bentuk-bentuk 
gambar dan tulisan yang akan dibuat dalam media 
mind mapping. Kecerdasan interpersonal pen�ng pada 
saat bekerja dalam kelompok, baik pada saat 
pemilihan referensi sebelum membuat mind mapping, 
menentukan desain dan isi media mind mapping, 
memprsentasikan hasil karya hingga menanggapi 
pertanyaan ataupun saran dari audiens pada saat 
presentasi. Anggota kelompok yang mela�h 
kecerdasan interpersonal akan membuat kelompok 
tenang dalam bekerja sehingga hasilnya menjadi lebih 
baik dan tepat waktu. Sebaliknya, jika anggota 
kelompok kurang cerdas secara interpersonal akan 
cenderung egois, kaku dan mau menang sendiri 
sehingga �dak efek�f menghasilkan. Kecerdasan 
natural akan membantu kelompok membuat imajinasi 
dalam rangka membuat gambaran konkrit dari materi 
bahasan yang cenderung abstrak. Sebagai contoh, sifat 
sinar is�mewa yang mengenai cermin ataupun lensa 
dapat mudah digambarkan apabila peserta didik 
terbiasa mengama� bayangan yang terbentuk pada 
saat bercermin di kaca, melihat di air dan sebagainya. 
Kecerdasan body kinesthe�c membantu kelincahan 
gerakan tangan, mengambil alat tulis dan spidol, 
memposisikan kertas gambar pada saat membuat 
media mind mapping. Peserta didik yang cerdas dalam 
body kinesthe�c akan cenderung lincah dalam 
bergerak sehingga tugas juga cepat diselesaikan. 
Pembelajaran yang menggabungkan media mind 
mapping dengan cara dipresentasikan juga akan 
mengasah kecerdasan verbal-linguis�k peserta didik, 
khususnya kemampuan menyampaikan pendapat agar 
diterima oleh orang lain.  

Pelayanan dalam pembelajaran dengan 
memperha�kan kemajemukan kecerdasan ini sekaligus 
memperha�kan kemampuan peserta didik 
berdasarkan modal yang dimiliki masing-masing. 
Peserta didik dengan modal visual akan menyukai 
melukis dan menggambar pada kertas, menulis indah 
dan menggunakan warna-warna dalam media mind 
mapping. Peserta didik dengan modal dominan 
kineste�k akan berkembang dengan menggerakkan 
tangan, dan organ tubuh lainnya untuk menyusun 
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media mind mapping bersama kelompoknya di kelas 
secara bersama-sama. Pada saat mempresentasikan 
media mind mapping menggerakkan anggota gerak 
tangan dan kaki. Peserta didik dengan modal dominan 
auditorial menyukai mendengarkan masukan dari 
anggota kelompok pada saat berdiskusi menentukan 
media mind mapping, mendengarkan sajian dari 
kelompok presenter, mendengarkan jawaban 
presenter terhadap tanggapan audiens, dan 
mempresentasikan hasil media mind mapping ke 
depan kelas dan didengarkan oleh seluruh peserta 
didik. 

Pemanfaatan kecerdasan majemuk dan modal 
peserta didik dapat dilihat dari perolehan hasil 
pembelajaran. Perolehan skor bintang se�ap 
kelompok dapat diama� pada tabel 2 berikut: 

Tabel 2. Perolehan Bintang Se�ap Siklus 

Berdasarkan perolehan bintang pada tabel 2, dapat 
diama� bahwa secara umum peserta didik belum 
op�mal mengembangkan kecerdasan majemuk. Pada 
beberapa peserta didik terpacu untuk menyelamatkan 
kelompoknya mendapatkan skor sehingga bekerja 
keras untuk menghasilkan karya media mind mapping 
yang terbaik dan tercepat.  

Ke�ka ada gangguan pindah kelas ak�vitas peserta 
didik menunjukkan perolehan bintang yang menurun, 
ini menggambarkan bahwa peserta didik pada 
umumnya belum mengembangkan kecerdasan 
interpersonal sehingga belum siap menghadapi 
gangguan dan tantangan. Namun demikian, hasil tes 
peserta didik dan ak�vitas lainnya yang meningkat 
menunjukkan bahwa peserta didik memiliki potensi 
pengembangan diri yang besar.  

Pada proses pembelajaran dengan media mind 
mapping, semangat belajar peserta didik yang �nggi 
menyumbang hasil yang �nggi pula. Kehadiran peserta 
didik di kelas menunjukkan semangat belajar agar 
�dak ter�nggal dengan teman yang lain, tampak pada 
tabel 3:  

Tabel 3. Kehadiran Peserta Didik Se�ap Siklus 

Berdasarkan tabel 3 tampak bahwa kelompok II, III 
dan V selalu hadir 100%. Perolehan hasil tes dan 
ak�vitas peserta didik yang lain untuk ke-�ga 
kelompok ini menunjukkan hasil yang baik pula. 
Sedangkan pada kelompok I dan IV yang kehadiran 
awalnya belum penuh namun pada siklus-siklus 

selanjutnya hadir 100%. Hasil ke-dua kelompok ini 
memiliki hasil yang cukup baik pula. Pada kelompok VI 
tampak kehadiran yang rendah pada dua siklus, 
memiliki hasil ak�vitas peserta didik yang kurang dari 
pada hasil pada kelompok lainnya. 

Ak�vitas peserta didik dalam membuat media mind 
mapping hingga presentasi tampak pada tabel 4:  

Tabel 4. Ak�vitas Membuat Mind Mapping Se�ap Siklus 

Ak�vitas peserta didik pada siklus IV umumnya 
menunjukkan ak�vitas ter�nggi. Khusus pada 
kelompok VI untuk ke-empat siklus belum 
menunjukkan ak�vitas op�mal, karena anggota 
kelompok �dak semuanya hadir dan kurang op�mal 
dalam menggunakan kecerdasan majemuk dan modal 
yang dimiliki. 

Ak�vitas bertanya peserta didik yang menjadi 
audiens belum merata dan masih rendah, tampak 
pada tabel 5:  

Tabel 5. Ak�vitas Bertanya Se�ap Siklus 

Rendahnya jumlah peserta didik yang menanggapi 
presenter karena peserta didik cenderung terbiasa 
mendengarkan dan kurang terbiasa mengungkap 
kembali materi yang sudah dikuasai, malas berkata 
karena belum mengetahui manfaatnya, �dak tahu hal 
yang akan ditanyakan karena kurang menguasai 
materi, takut ditertawakan jika pertanyaan dianggap 
kurang bagus, dan kurang berminat untuk bertanya. 
Kebiasaan belajar dengan cara berkelompok 
membantu peserta didik mengatasi kekurangan dalam 
menumbuhkan kemampuan bertanya dan berpikir 
kri�s. 

Hasil belajar peserta didik dari perolehan nilai tes 
se�ap akhir siklus cenderung meningkat, dapat diama� 
pada tabel 6: 

 
Tabel 6. Hasil Belajar dan Ak�vitas Peserta Didik Se�ap Siklus 

Kelp. K I K II K III K IV K V K VI Rata-rata 

S  I 2 2 2 2 1 0 9 

S  II 3 3 1 3 0 0 10 

S III 2 3 2 4 4 0 15 

S IV 1 0 0 1 0 1 3 

 

Kelp. K I K II K III K IV K V K VI Rata-rata 

S  I 71% 100% 100% 86% 100% 100% 93% 

S  II 100% 100% 100% 100% 100% 67% 95% 

S III 100% 100% 100% 100% 100% 67% 95% 

S IV 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Kelp. K I K II K III K IV K V K VI Rata-rata 

S  I 100% 86% 86% 100% 100% 50% 4% 

S  II 86% 100% 86% 86% 88% 50% 18% 

S III 100% 86% 100% 100% 88% 75% 16% 

S IV 100% 100% 100% 100% 100% 83% 33% 

 

Kelp. K I K II K III K IV K V K VI Rata-rata 

S  I 0% 0% 14% 0% 13% 0% 0% 

S  II 43% 57% 29% 0% 25% 0% 0% 

S III 14% 43% 14% 29% 13% 0% 0% 

S IV 57% 43% 43% 29% 50% 17% 17% 

 

URAIAN SIKLUS I SIKLUS II SIKLUS III SIKLUS IV 

Rata-rata Tes 60,00 64,29 69,57 81,43 

KKM 76 76 76 76 

Ketuntasan 17% 33% 36% 74% 

Nilai Tertinggi 90 90 100 100 

Nilai Terendah 20 30 40 60 

Rata-rata Kehadiran 93% 94% 94% 100% 

Rata-rata Aktivitas Bertanya 4% 18% 16% 33% 

Rata-rata Aktivitas Membuat 
Mind Mapping 

87% 82% 91% 97% 
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Berdasarkan tabel 6 perolehan rata-rata pada 
siklus I hingga IV menunjukkan ak�vitas peserta didik 
dalam pembelajaran dengan media mind mapping dan 
mempresentasikannya di depan kelas memberikan 
hasil yang baik terhadap perolehan tes. Ketuntasan 
belajar pada akhir sikuls IV sebesar 74% telah melebihi 
indikator keberhasilan yang ditetapkan sebesar 70%. 
Perolehan rata-rata kelas dari penilaian tes hasil 
belajar sebesar 81.43 sudah melebihi dari KKM yang 
ditetapkan sebesar 76.  

Berdasarkan data dan pembahasan pada uraian 
sebelumnya, dapat dihubungkan bahwa pembelajaran 
dengan menggunakan media mind mapping dipadukan 
dengan presentasi, yang dilaksanakan secara 
berkelompok dan bersama-sama dapat meningkatkan 
perolehan hasil tes peserta didik dan ak�vitas peserta 
didik selama pembelajaran. Pengembangan 
penggunaan media mind mapping dalam 
pembelajaran dapat mengembangkan kecerdasan 
majemuk peserta didik, sehingga hasil belajar 
meningkat.  

 
SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan dalam 
peneli�an ini diperoleh simpulan bahwa proses 
pembelajaran dengan menggunakan media mind 
mapping dapat meningkatkan hasil belajar peserta 
didik di kelas VIII.E SMP Negeri 9 Depok pada  konsep 

getaran dan gelombang, yang ditunjukkan dengan 
peningkatan perolehan hasil tes pada siklus I (60,00), 
siklus II (64,29), siklus III (68,57) dan siklus IV (81,43). 
Ketuntasan belajar pada akhir sikuls IV sebesar 74%. 
Ak�vitas peserta didik secara umum menunjukkan 
peningkatan. Kehadiran peserta didik meningkat, 
berturut turut pada siklus I (93%), siklus II dan III 
(95%), siklus IV (100%). Hasil pada aspek ak�vitas 
membuat media mind mapping cenderung meningkat, 
yaitu siklus I (87%), siklus II (85%), siklus III (93%) dan 
siklus IV (98%). Ak�vitas bertanya peserta didik 
hasilnya juga meningkat yaitu pada siklus I (5%), siklus 
II (30%), siklus III (20%) dan siklus IV (40%).  

Sebagai implikasi peneli�an ini, disarankan kepada 
guru lain yang mengajar IPA atau mata pelajaran lain, 
dapat melakukan pembelajaran dengan menggunakan 
media mind mapping yang dikerjakan secara 
berkelompok dan bersama-sama kemudian 
dipresentasikan hasilnya. Presentasi hasil dilakukan 
untuk membiasakan peserta didik bertanggung jawab 
terhadap pekerjaannya, sehingga melakukan 
pembelajaran yang bermutu yang meningkatkan hasil 
belajar peserta didik. Saran bagi sekolah agar dapat 
memfasilitasi tempat belajar di luar kelas yang 
memungkinkan untuk belajar bersama kelompok 
membuat mind mapping dan lainnya sehingga belajar 
menjadi lebih menyenangkan dan dapat meningkatkan 
hail belajar yang lebih �nggi lagi. 
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PENINGKATAN HASIL BELAJAR IPA DALAM KONSEP KEANEKARAGAMAN 
MAKHLUK HIDUP  MELALUI MODEL MAKE – A MATCH 
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Abstract. Conven�onal learning to make learners become very passive and less understanding of the lesson. The impact of this is 
the declining learning achievement of learners. The model of make-a match learning as one of the coopera�ve learning model 
aims to make learners find themselves and have more concepts that must be mastered so that the learning outcomes are more 
improved. This study was aimed at proving whether the make-a-match learning model can improve students' learning outcomes 
in learning the concepts of biodiversity. A�er  the class evalua�on was made, the result showed that the average score was  
65,6, in which 26 students (74%) scored above the KKM.  The second cycle of learning process went be�er, the avarage score 
was 72,8 in which 29 students (83%) socred above the KKM.   The research concludes that the use of make a match methods can 
improve students learning achievement, par�cularly in a science class with the topic ‘Keanekaragaman Makhluk Hidup”. 
 
Keywords: make-a match, The diversity of living things, learning achievement 
 
Abstrak. Pembelajaran konvensional yang digunakan guru cenderung membuat peserta didik menjadi sangat pasif dan kurang 
memahami pelajaran. Dampak dari hal ini adalah menurunnya prestasi belajar peserta didik sedangkan keberhasilan suatu 
proses pembelajaran ditandai oleh pemahaman materi ajar yang diberikan dan hasil belajar peserta didik. Pembelajaran 
koopera�f yang digunakan dalam pembelajaran IPA diharapkan dapat  meningkatkan minat dan hasil belajar peserta didik. 
Model pembelajaran make–a match (mencari pasangan) sebagai salah satu model pembelajaran koopera�f bertujuan agar 
peserta didik menemukan sendiri dan lebih memiliki konsep yang harus dikuasainya sehingga hasil belajar lebih meningkat. 
Peneli�an ini dilkukan dengan tujuan untuk membuk�kan apakah model pembelajaran make -a match dapat meningkatkan 
hasil belajar peserta didik dalam mempelajari konsep keanekaragaman makhluk hidup.  Model peneli�an menggunakan model 
Kemmis dan McTaggart yang terdiri dari 4 langkah yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi yang dilaksanakan 
dalam 2 siklus.  Setelah dilakukan evaluasi  diperoleh hasil belajar siklus 1 rata-rata 65,6, dengan jumlah peserta didik yang 
mendapat nilai di atas KKM sebanyak 26 anak (74%). Pada siklus kedua proses belajar mengajar berjalan dengan lebih baik 
sehingga hasil evaluasi mengalami kenaikan   yaitu rata-rata hasil belajar 72,8.  dan peserta didik yang mencapai nilai di atas 
KKM berjumlah 29 peserta (83%). Hal ini membuk�kan bahwa model pembelajaran make a-match dapat meningkatkan hasil 
belajar. 

 
Katakunci:  make a-match,  keanekaragaman makhluk hidup, hasil belajar 

PENDAHULUAN 

 Menurut teori konstruk�visme, satu prinsip yang 
paling pen�ng dalam psikologi pendidikan adalah 
bahwa guru �dak dapat hanya sekedar memberikan 
pengetahuan kepada peserta didik. Peserta didik harus 
membangun sendiri pengetahuan di dalam dirinya.  

Ilmu pengetahuan alam yang dipelajari peserta 
didik, mengajak peserta didik secara ak�f untuk 
mengenal objek, gejala, dan persoalan alam, 
menelaah, dan menemukan simpulan atau konsep-
konsep tentang alam. Konsep kelangsungan hidup 
organisme memperkenalkan peserta didik pada 
kelompok dan ciri-ciri makhluk hidup secara umum. 
Peserta didik diharapkan dapat mengenal beberapa 
kelompok makhluk hidup sekaligus ciri-ciri yang 
dimiliki. Peserta didik harus dapat ak�f untuk 
mengenal objek, menelaah, dan menemukannya 
sendiri  konsep kelangsungan hidup organisme 
sehingga mudah dipahami dan erat dalam memorinya. 

Proses pembelajaran yang bersifat konvensional 
memang perlahan-lahan sudah mulai dikurangi, sebagi 

gan�nya  model pembelajaran koopera�f(coopera�f 
learning) dengan model diskusi mulai dilaksanakan. 
Pembelajaran konvensional seper� ceramah yang 
membuat peserta didik hanya duduk, diam, dengar, 
catat, lalu hafal berakibat peserta didik menjadi sangat 
pasif, jarang bertanya, �dak ada interaksi dialogis 
antara peserta didik dan guru, apalagi antara peserta 
didik. Suasana seper� ini cepat menimbulkan rasa 
bosan bagi kegiatan pembelajaran. Pada akhirnya 
ketertarikan peserta didik untuk mencintai pelajaran 
akan berkurang, maka pembelajaran koopera�f 
diharapkan dapat  menciptakan suatu kegiatan 
pembelajaran yang menyenangkan.  

Banyak model pembelajaran koopera�f, salah 
satunya adalah model pembelajaran make–a match 
yang dkembangkan oleh Lorna Curran tahun 1994  (Lie 
2008). Model ini mengajarkan pada peserta didik 
mencari pasangannya dengan cara mencocokan kartu 
yang dimiliki. Peneli�an ini menggunakan model make-
a match diterapkan dalam proses pembelajaran pada 
pokok bahasan “keanekaragaman makhluk hidup”. 
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Penggunaan model pembelajaran ini, peserta didik 
diharapkan dapat mengembangkan keterampilan 
sosialnya  karena mereka belajar dalam kelompok-
kelompok kecil, se�ap anggota saling bekerja sama 
dan membantu.  

Berdasarkan latar belakan tersebut dapat 
dikemukakan masalah-masalah sehubungan dengan 
hal-hal yang diteli� yaitu: (1) Apakah model 
pembelajaran koopera�f mempengaruhi hasil belajar? 
(2) Apakah model make-a match mempengaruhi hasil 
belajar? (3) Apakah model make – a match dapat 
meningkatkan hasil belajar? 

Tujuan utama peneli�an ini adalah untuk 
meningkakan kualitas proses pembelajaran IPA, 
sehingga berpengaruh pada peningkatan hasil belajar 
peserta didik. Tujuan khusus peneli�an ini adalah 
untuk mengetahui efek�fitas dan efesiensi model 
pembelajaran koopera�f dengan model make –a 
match pada konsep “keanekaragaman makhluk hidup” 
dengan indikator : (i) keterlibatan peserta didik dalam 
proses pembelajaran meningkat; (ii) sekurang-
kurangnya 70% peserta didik mendapat nilai ulangan 
pada konsep “keanekaragaman makhluk hidup” lebih 
besar atau sama dengan  65,0. 

Manfaat peneli�an ini berpusat pada peserta didik 
yaitu melaksanakan pendidikan berkarakter, 
khususnya pada aspek mau bekerja sama, bekerja 
keras, krea�f, mandiri. Rincian manfaat bagi peserta 
didik adalah;(1) peserta didik lebih senang mengiku� 
proses pembelajaran IPA; (2) peserta didik lebih 
bersemangat untuk mengiku� pelajaran dengan 
menemukan sendiri konsep-konsep pokok materi 
pembelajaran;(3) peserta didik dapat bekerja mandiri 
maupun berkelompok;(4) peserta didik dapat lebih 
terlibat dalam berinteraksi dengan sesama peserta 
didik sehingga meningkatkan rasa sosial, kebersamaan 
dan tanggung jawab bersama; (5) peserta didik 
mendapat pengalaman baru dalam proses 
pembelajaran.  Adapun manfaat bagi guru adalah; (1) 
guru dapat mengetahui model pembelajaran yang 
tepat dalam menyampaikan satu konsep IPA; (2) guru 
dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPA; (3) 
guru dapat meningkatkan hasil belajar IPA.  

Pembelajaran koopera�f dilandasi oleh pandangan 
konstruk�visme yang menyatakan bahwa peserta didik 
harus membangun sendiri pengetahuannya selama 
proses pembelajaran berlangsung. Selain itu secara 
konseptual teore�s pembelajaran koopera�f 
dinyatakan dapat membuat peserta didik  lebih mudah 
menemukan dan memahami konsep-konsep yang sulit 
sehingga model ini sangat berguna untuk membantu 
peserta didik menumbuhkan kemampuan kerjasama, 
berfikir kri�s, dan kemampuan membantu teman  
(Isjoni 2011) 

Ciri khas pembelajaran koopera�f adalah 
terciptanya saling ketergantungan antara anggota 
kelompok. Saling ketergantungan ini mengikat anggota 
kelompok bersama-sama dalam satu tujuan, bahwa 

�ndakan individu dapat menguntungkan kelompok 
dan sebaliknya �ndakan kelompok dapat 
menguntungkan individu.  

Melalui model pembelajaran make- a match atau 
mencari pasangan, peserta didik dapat memperoleh 
pengalaman langsung. Hal ini dimungkinkan sehingga 
dapat menambah kekuatan untuk menerima, 
menyimpan,dan memproduksi kesan-kesan tentang 
hal-hal yang dipelajarinya. Dengan demikian peserta 
didik, terla�h untuk dapat menemukan sendiri 
berbagai konsep yang dipelajari secara holis�k, 
bermakna, oten�k, dan ak�f. Cara pengemasan 
pengalaman belajar yang dirancang guru sangat 
berpengaruh terhadap kebermaknaan pengalaman 
bagi para peserta didik.  

Salah satu keunggulan model ini adalah peserta 
didik mencari pasangan sambil belajar mengenai suatu 
konsep atau topik dalam suasana yang menyenangkan. 
Se�daknya ada �ga tujuan penerapan model make-a 
match, yaitu: pendalaman materi, menggali materi, 
dan untuk variasi dalam proses pembelajaran.  

Langkah-langkah penerapan model make-a match 
sebagai berikut: (1) guru menyiapkan beberapa kartu 
yang berisi beberapa konsep atau topik yang cocok, 
satu bagian kartu soal dan bagian lainnya kartu 
jawaban;(2) se�ap peserta didik mendapatkan sebuah 
kartu yang bertuliskan soal/jawaban; (3) �ap peserta 
didik memikirkan jawaban/soal dari kartu yang 
dipegang; (4) se�ap peserta didik mencari pasangan 
kartu yang cocok dengan kartunya; (5) se�ap peserta 
didik yang dapat mencocokkan kartunya sebelum 
batas waktu diberi poin; (6) jika peserta didik  �dak 
dapat mencocokkan kartunya dengan kartu temannya 
(�dak dapat menemukan kartu soal atau kartu 
jawaban) akan mendapatkan hukuman, yang telah 
disepaka� bersama; (7) setelah satu babak, kartu 
dikocok lagi agar �ap peserta didik mendapat kartu 
yang berbeda dari sebelumnya, demikian seterusnya; 
(8) peserta didik juga bisa bergabung dengan 2 atau 3 
peserta didik lainnya yang memegang kartu yang 
cocok; (9) guru bersama-sama dengan peserta didik 
membuat kesimpulan terhadap materi pelajaran. 

Kelebihan model make-a match adalah sebagai 
berikut:  (1) dapat meningkatkan ak�vitas belajar 
peserta didk, baik secara kogni�f maupun fisik; (2) 
karena ada unsur permainan, model ini 
menyenangkan; (3) meningkatkan pemahaman 
peserta didk terhadap materi yang dipelajari; (4) dapat 
meningkatkan mo�vasi belajar peserta didik, terutama 
jika; (5) efek�f sebagai sarana mela�h keberanian 
peserta didk untuk tampil presentasi; (6) efek�f 
mela�h kedisiplinan peserta didik menghargai waktu 
untuk belajar; 

Ciri pembelajaran IPA seharusnya mengacu kepada 
Scien�fic Process  yaitu pembelajaran yang melipu� 
kemampuan: melakukan pengamatan, mencatat data, 
melakukan pengukuran, mengimplemantasikan 
prosedur, mengiku� instruksi, menginferensi, 
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merencanakan, melaksanakan, serta melaporkan hasil 
inves�gasi  (Prastowo 2012). Menurut Dick & Reiser   
(Djamarah 2008) hasil belajar adalah kemampuan yang 
dimiliki peserta didik sebagai hasil kegiatan 
pembelajaran.  

Penilaian hasil belajar menggunakan alat ukur 
berupa tes hasil belajar yang merupakan tes yang 
dapat mengukur kemampuan seseorang dalam bidang 
tertentu sebagai hasil dari proses belajar yang khas 
yang dilakukan dengan sengaja dalam bentuk 
pengetahuan, pemahaman, keterampilan, sikap dan 
nilai. 

Model pembelajaran koopera�f dalam model make 
– a match, menekankan bahwa pencapaian tujuan 
belajar dilakukan secara koopera�f. Peserta didik 
harus bekerjasama untuk mencapai tujuan yang 
biasanya dicapai secara individual. Usaha yang 
dilakukan oleh peserta didik memberikan sumbangan 
terhadap pencapaian tujuan belajar peserta didik lain. 
Jika peserta didik dalam kelompok mengalami 
kesulitan, mereka �dak boleh bertanya atau minta 
bantuan guru, kecuali jika kelompok benar-benar 
sudah �dak ada anggota yang dapat memberi 
penjelasan atau menemukan jalan untuk mengatasi 
masalah . 

Tuntutan kemandirian kelompok dalam 
pemecahan masalah menjadikan peserta didik terlibat 
lebih dalam pada pembelajaran dan terikat lebih kuat 
pada pelajaran. Se�ap peserta didik berusaha untuk 
selalu tetap berada dalam kelompok, kalaupun ada 
peserta didik yang ke luar dari kegiatan kelompok 
anggota lain akan mengingatnya dan mengembalikan 
peserta didik tersebut pada kegiatan yang dikerjakan. 
Mo�vasi utama yang membuat peserta didik tetap 
dalam kelompok adalah adanya kesempatan bagi 
peserta didik untuk saling menolong dalam belajar. 
Dengan demikian peserta didik akan membangun 
pemahaman konsep yang dipelajari. Sesuai dengan 
teori konstruk�visme pemahaman konsep yang 
dihasilkan akan melekat dan tertanam dalam diri 
peserta didik secara lebih kuat, sehingga peserta didik 
memungkinkan dapat berprestasi. 

Bertolak dari asumsi tersebut, maka prestasi 
belajar dapat melipu� proses, produk, sikap, 
ketrampilan-ketrampilan yang digunakan selama dan 
setelah dia belajar. Hasil belajar dapat berupa 
kecakapan untuk belajar lebih lanjut sepanjang 
hayatnya. Hasil penilaian digunakan untuk membuat 
keputusan tentang peserta didik, sehingga hasil 
penilaian haruslah dapat memberikan informasi yang 
utuh sosok peserta didik yang dinilai agar keputusan 
yang dibuat �dak bias. Hasil belajar IPA dapat 
meningkat dengan menggunakan model pembelajaran 
make-a match. 

 
METODE PENELITIAN 

Peneli�an �ndakan kelas ini dilaksanakan di SMP 
Negeri 54 Jakarta Barat pada bulan Januari 2013 

sampai dengan Juni 2013. Subjek peneli�an �ndakan 
kelas ini adalah peserta didik Kelas VII.1 , berjumlah 35 
peserta didik terdiri dari 17 peserta didik perempuan 
dan 18 peserta didik laki-laki. 

Bentuk  peneli�an �ndakan kelas ini mengiku� 
model spiral yang       diperkenalkan oleh Stephen 
Kemmis dan Robin Mc.Taggart pada tahun 1988  
(Wiraatmadja 2008) yaitu peneli�an yang melipu� 
siklus / tahapan tertentu. Siklus itu terdiri dari 
perencanaan (planning), �ndakan (ac�ng), 
pengamatan (observing), refleksi (reflec�ng). Tindakan 
pertama akan diobservasi untuk pelaksanaan �ndakan 
berikutnya dan begitu pula untuk �ndakan 
selanjutnya. 

Siklus Pertama; Perencanaan/Planning (Pertemuan 
Pertama), pada tahap ini merupakan tahap persiapan 
antara Peneli� dengan Kolaborator, dan peserta didik. 
Kegiatan ini berisi : (1) menentukan konsep yang akan 
diajarkan pada se�ap �ndakan; (2) menyiapkan silabus 
pembelajaran; (3) menyiapkan rencana pelaksanaan 
pembelajaran dan mengembangkan skenario 
pembelajaran; (4) menyusun lembar kerja; (5) 
menyiapkan alat/media yang diperlukan , yaitu 
perangkat presentasi berupa komputer dan LCD 
proyektor untuk pelaksanaan bimbingan; (6) membuat 
kartu untuk pelaksanaan  make–a match; (7) 
menyusun instrumen penilaian untuk pelaksanaan 
make–a match; (8) membagi kelompok. Peserta didik 
kelas VII1 berjumlah 35 orang,  yang terbagi menjadi 8  
kelompok, lima  kelompok beranggotakan 4 orang dan 
�ga kelompok beranggota 5 orang. 

 Tindakan /ac�ng; Pertemuan sebagai berikut: (1) 
guru menjelaskan subkonsep klasifikasi makhluk hidup 
dan empat jenis kingdom dalam makhluk hidup; (2) 
setelah diberi penjelasan, peserta didik diminta untuk 
berdiskusi; (3) guru melakukan tanya jawab  untuk 
mengetahui penguasaan subkonsep yang sudah 
dijelaskan.  

Pengamatan/observasi adalah upaya merekam 
segala peris�wa dan kegiatan yang terjadi selama 
�ndakan berlangsung. Pada tahap ini guru mengama� 
kegiatan yang sedang berlangsung,diantaranya: (1)  
mengama� interaksi belajar yang sedang berlangsung 
(ak�vitas dan krea�vitas) peserta didik ke�ka mencari 
pasangan sesuai kartu yang diperolehnya; (2) menilai 
lembar kerja yang dikerjakan dengan cara diskusi dan 
presentasi yang dilakukan oleh peserta didik. 

Mencari pasangan kartu dilakukan pada pertemuan 
pertama setelah diberikan penjelasan umum dan 
dilakukan sebanyak �ga kali dengan tujuan agar 
informasi materi pelajaran berupa pasangan kartu 
dapat diperoleh sebanyak-banyaknya. Se�ap pasangan 
kartu yang diperoleh dicatat.  Pada pertemuan kedua 
dilakukan diskusi kelompok untuk mengisi LKS dan 
presentasi hasil diskusi.Ke�ka ada kelompok yang 
sedang presentasi maka kelompok lain sebagai 
pendengar dapat mengajukan pertanyaan yang 
dibatasi hanya �ga pertanyaan. Untuk peserta didik 



855  

 

yang menjawab pertanyaan dan mengajukan 
pertanyaan guru telah memberitahukan sebelumnya 
bahwa hal tersebut menjadi penilaian.  Hal-hal yang 
perlu diobservasi telah disampaikan kepada peserta 
didik, berupa rambu-rambu beserta proses 
penilaiannya. Pada pertemuan ke�ga, dilakukan 
kegiatan sebagai berikut;  (1) tes pertama; dan (2) 
membahas hasil tes. 

Refleksi/reflec�on; Tahap ini merupakan evaluasi/
pengkajian terhadap �ndakan yang telah dilakukan. 
Refleksi dilaksanakan setelah pertemuan/proses 
pembelajaran selesai untuk memperoleh informasi 
maksimal dari pelaksanaan �ndakan. Pengkajian 
dilakukan terhadap  kegiatan yang dilakukan guru dan 
peserta didik selama dalam proses pembelajaran 
selain dari catatan pembelajaran yang dibuat menjadi 
dasar pengkajian, faktor-faktor lain pun menjadi bahan 
pengkajian, oleh karena itu refleksi dilakukan bersama 
rekan pendamping yang ber�ndak sebagai kolaborator 
yang turut hadir selama proses �ndakan. Kehadiran 
rekan pendamping sangat diperlukan agar dapat 
memberikan masukan dan per�mbangan sehingga 
hasil �ndakan menjadi lebih objek�f dan data yang 
diperoleh menjadi lengkap. 

Hasil refleksi memberikan informasi tentang hal – 
hal  posi�f dari pelaksanan �ndakan dan hal-hal yang 
�dak atau kurang mendukung. Hal – hal yang posi�f 
tentunya akan diteruskan sedangkan hal-hal yang 
kurang mendukung harus diperbaiki sehingga 
pelaksanaan �ndakan akan berhasil. Hasil refleksi 
kemudian di gunakan untuk memperbaiki KBM pada 
pertemuan berikutnya  

Pada tahap ini refleksi yang dilakukan antara lain;
(1) apakah sub konsep empat kingdom makhluk hidup 
yang disampaikan oleh guru dapat difahami?  
Indikatornya adalah hasil tes, yaitu jika hasilnya belum 
mencapai 70% maka akan lakukan perbaikan pada 
siklus kedua dengan subkonsep  yang sama dan jika 
hasilnya sudah memuaskan maka pada siklus kedua 
akan disampaikan subkonsep kedua; (2) apakah terjadi 
interaksi belajar?  Hal ini dapat terlihat dari respon 
peserta didik ke�ka mencari pasangan, berdiskusi 
dalam membahas LKS dan juga ke�ka melakukan 
presentasi; (3) menyusun rencana perbaikan  (revision 
plan) sesuai dengan kelemahan-kelemahan yang 
terjadi berdasarkan hasil pengamatan untuk digunakan 
pada siklus kedua. Siklus kedua; merupakan 
pengulangan dari siklus pertama dengan subkonsep 
keanekaragaman hewan. 

Untuk melihat keberhasilan proses pembelajaran 
dengan model pembelajaran koopera�f dengan 
strategi make–a match pada konsep keanekaragaman 
makhluk hidup  yang telah dilakukan maka diadakan 
evaluasi. Evaluasi merupakan sebuah proses 
pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, 
dalam hal apa, dan bagian mana tujuan pendidikan 
sudah tercapai  (Arikunto 2007). Evaluasi  yang 
dilakukan berupa evaluasi tertulis. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Siklus I: Tahap perencanaan siklus satu seluruh 
persiapan untuk kegiatan belajar telah siap yaitu 
berupa silabus, kartu pasangan make-a match , rubrik 
penilaian, lembar kerja peserta didik yang akan 
digunakan untuk menilai penguasaan konsep setelah 
make-a match dilakukan dan peserta didik sudah 
berkelompok sesuai pembagian kelompoknya. 

Tahap �ndakan dimulai dengan (1) guru 
memberikan penjelasan umum tentang konsep 
keanekaragaman makhluk hidup dan empat kingdom 
pada makhluk hidup yaitu :  kingdom pro�sta, kingdom 
monera, kingdom fungi, dan kingdom plantae dengan 
menggunakan LCD ,(2) guru memberikan kesempatan 
peserta didik untuk bersiskusi dan melakukan tanya 
jawab , (3) guru melakukan tanya jawab untuk 
mengetahui penguasan materi.  

Setelah peserta didik dianggap sudah memahami 
dan menguasai konsep yang dijelaskan dimulai tahap 
pengamatan yaitu; (1) guru membagikan pasangan 
kartu make-a match dan peserta didik mulai mencari 
pasangan kartunya, kegiatan mencari kartu pasangan 
dilakukan sebanyak �ga kali dengan tujuan  agar 
informasi materi pelajaran berupa pasangan kartu 
dapat diperoleh sebanyak-banyaknya, se�ap pasangan 
kartu yang diperoleh dicatat itu dilakukan pada 
pertemuan pertama .  Pada pertemuan berikutnya 
dilakukan diskusi kelompok untuk mengisi LKS dan 
presentasi hasil diskusi.    

Berdasarkan dari  hasil  penilaian / pengamatan  
menunjukkan bahwa terjadi peningkatan minat 
peserta didik terhadap pembelajaran koopera�f dalam 
strategi make–a match khususnya pada konsep 
keanekaragaman makhluk hidup dan empat Kingdom. 
Hal ini tampak dari antusias, perha�an, pertanyaan 
yang muncul, dan usaha peserta didik menggali/
mencari informasi dari sumber-sumber belajar . 

Suasana pembelajaran lebih hidup terutama ke�ka 
kegiatan mencari pasangan. Peserta didik harus berdiri 
dan bergerak untuk mencari pasangannya masing-
masing sambil saling bertanya siapakah yang memiliki 
pasangan kartu. Dengan demikian  tampak suasana 
ceria dan gembira terutama bagi peserta didik yang 
berhasil menemukan pasangannya. Suasana 
pembelajaran yang kondusif menunjang  terciptanya 
iklim belajar yang lebih baik di lingkungan sekolah. Hal 
ini menjadikan peserta didik akan menyukai pelajaran 
IPA. Jika peserta didik sudah suka, maka akan berusaha 
untuk memahami dan menger� konsep-konsep IPA. 

Pada saat mencari pasangan, guru telah 
memberitahu sebelumnya bahwa siapa yang 
mendapat pasangan kartu pertama yang tercepat akan 
mendapat nilai khusus. Karena strategi ini baru 
diperkenalkan pertama kali, pertama-tama dilakukan 
simulasi terlebih dahulu.  Awalnya peserta didik masih 
memerlukan waktu yang cukup lama untuk mencari 
pasangan, namun dengan bimbingan dan usaha yang 
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dilakukan oleh peserta didik sendiri akhirnya peserta 
didik sendiri menemukan cara yang tepat dalam 
mencari pasangan, hal ini dapat dibuk�kan dengan 
perbandingan waktu untuk menemukan pasangan 
kartu ke�ka pertama kali pada putaran pertama dan 
putaran-putaran berikutnya. Pada putaran pertama 
memerlukan waktu yang lebih lama untuk 
mendapatkan pasangan kartu dan ada beberapa 
peserta didik belum menemukan pasangan kartu 
setelah waktu yang ditentukan habis namun pada 
putaran berikutnya pasangan kartu pertama 
memerlukan waktu yang lebih cepat dan semua 
peserta didik dapat menemukan pasangan kartunya 
begitu pula pada putaran kartu berikutnya. Pada 
putaran pertama pasangan kartu tercepat memerlukan 
waktu 02.46 menit, sedangkan dibandingkan putaran 
berikutnya pasangan kartu pertama memerlukan 
waktu 01.48 menit, hal ini memungkinkan terjadi 
karena peserta didik telah mengetahui cara cepat 
untuk mendapat pasangan kartu dan membekali 
dirinya dengan pengetahuan sebelumnya yang 
diperoleh dari putaran sebelumnya  dan termo�vasi 
untuk mendapat nilai terbaik  yang diberikan pada 
pasangan pertama yang menemukan pasangan 
kartunya, juga ingin mendapat nilai terbaik dalam 
kelompok. 

  Untuk kegiatan diskusi dalam menyelesaikan 
tugas membahas lembar kegiatan siswa (LKS) yang 
dilakukan setelah mencari pasangan kartu secara 
umum dapat terselesaikan dengan baik.  Suasana 
dialogis diantara sesama peserta didik baik di dalam 
kelompoknya ataupun dengan kelompok lainnya 
tercipta dengan baik yaitu ke�ka saling bertanya 
maupun membahas jawaban yang akan ditulis dalam 
LKS dan sesekali mereka bertanya pada guru saat 
berkeliling memantau jalannya diskusi.  Dari hasil 
kegiatan mencari pasangan dan mengerjakan tugas 
dalam LKS, peserta didik lebih ak�f dalam kegiatan 
belajar mengajar, yang juga berar� bahwa tujuan 
kegiatan belajar yang menginginkan peserta didik lebih 
ak�f dapat tercipta. Dan ini dibuk�kan pula dari hasil 
tes yang diperoleh para Peserta Didik. 

Tahap refleksi: hasil refleksi pada siklus 1 diperoleh 
data nilai terendah yang diperoleh peserta didik adalah 
33 dan nilai ter�nggi adalah 93.  Rata-rata nilai yang 
diperoleh 65,6 dengan peserta didik yang memperoleh 
nilai ≥ 65 (KKM) sebanyak 26 peserta didik (74%) dan 
yang belum mencapai nilai KKM sebanyak 9 peserta 
didik (26%).  Dari hasil belajar ini maka peneli�an 
dilanjutkan pada siklus kedua dengan subkonsep 
kingdom animalia.  Peserta didik yang belum mencapai 
nilai KKM akan diberikan remedial. 

Setelah berkoordinasi dengan kolaborator, sebagai 
hasil refleksi dari siklus pertama adalah, menjelaskan 
kembali rambu-rambu penilaian kepada peserta didik 
agar mo�vasi belajarnya dapat meningkat, peserta 
didik agar lebih mempersiapkan dengan materi 
pelajaran dari rumah sehingga ke�ka mencari 

pasangan �dak melewa� batas waktu yang telah 
ditentukan, pembagian tugas pada kelompok lebih 
diperjelas sehingga �dak ada lagi kekosongan waktu 
dalam presentasi.  Kelompok pendengar harus lebih 
menghorma� kelompok presentasi dengan cara 
mendengarkan dengan baik, mempersiapkan 
pertanyaan untuk diajukan kepada kelompok 
presentasi. Guru juga harus mempersiapkan 
pertanyaan untuk mengetahui kemampuan 
penguasaan materi yang diajukan saat diskusi 
kelompok atau saat presentasi.  Peserta didik juga 
diperbolehkan memberikan usulan agar  kegiatan 
belajar mengajar  berikutnya lebih baik.  

Siklus II. Tahap perencanaan: Saat memasuki siklus 
kedua peserta didik diberitahu hasil evaluasi dari siklus 
pertama, kemudian mendiskusikan hal-hal yang perlu 
diperbaiki pada proses kegiatan belajar mengajar 
berikutnya agar pelaksanaan kegiatan belajar 
mengajar pada siklus kedua lebih baik. Setelah 
semuanya difahami dan peserta didik menerima apa-
apa yang harus diperbaiki, peserta didik menjadi lebih 
siap dan berusaha tampil lebih baik dibandingkan saat 
siklus pertama.  

Tahap �ndakan:1) Guru memberikan penjelasan 
secara umum tentang sub konsep kingdom animalia, 
peserta didik lebih antusias, lebih konsentrasi, karena 
selain banyak pengetahuan baru yang mereka dengar, 
gambar-gambar hewan yang baru mereka lihat pada 
slide presentasi juga menarik. 2) siswa mendengarkan 
penjelasn guru, ketertarikan dan konsentrasi yang baik 
pada kegiatan ini yang memungkinkan daya serap 
pengetahuan/informasi menjadi lebih meningkat. 3) 
siswa melakukan diskusi kelompok membahas 
pertanyaan dalam LKS, kerjasama antara kelompok 
sudah lebih baik,  semua pertanyaan dapat terjawab 
dengan baik oleh 7 kelompok dan 1 kelompok 
menjawab 1 pertanyaan yang salah. 4) siswa 
melakukan presentasi, �dak ada lagi anggota 
kelompok yang �dak mau membacakan jawaban 
dalam LKS, mereka secara bergan�an membacakan 
pertanyaan, sehingga semua anggota kelompok 
mendapat giliran membaca.   

Tahap observasi:  pada kegiatan pembelajaran 
minat peserta didik sudah meningkat. ini terbuk� pada 
saat putaran pertama mencari pasangan hanya �ga 
peserta yang terlambat mendapatkan pasangan 
karena waktu yang telah ditentukan sudah selesai. 
Waktu yang diperlukan rela�f hampir sama dengan 
siklus pertama. Pasangan pertama memerlukan waktu 
02.41 menit pada putaran pertama, pada putaran 
kedua 01. 38 menit dan pada putaran ke�ga 01. 35 
menit. Suasana tanya jawab saat diskusi dan saat 
presentasi berkembang dengan baik. Adanya 
pengalaman baru atau pemahaman yang semakin 
lengkap menambah ketertarikan peserta didik dalam 
mempelajari konsep keanekaragaman makhluk hidup. 
Pertanyaan – pertanyaan yang diajukan juga karena 
peserta didik baru mengetahui saat diberikan 
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penjelasan secara umum dan saat menjawab 
pertanyaan dalam LKS. Dengan pencerahan yang 
diperoleh peserta didik semakin lebih memahami apa 
yang dilihat dalam kehidupan sehari-hari. 

 Tahap refleksi: konsep keanekaragaman makhluk 
hidup, merupakan  konsep yang berhubungan 
langsung dengan kehidupan keseharian. Contoh-
contoh makhluk hidup yang ditampilkan beberapa 
sudah diketahui oleh peserta didik baik namanya 
maupun gambarnya, tetapi ada beberapa yang belum 
diketahui baik namanya maupun gambarnya, oleh 
karena itu gambar-gambar pada slide presentasi 
menarik perha�an peserta didik sehingga konsentrasi 
menjadi terpusat. Selain itu  konsep ini memberikan 
pencerahan tambahan dari apa yang sudah dimiliki 
oleh peserta didik. Misalnya karang itu merupakan 
hewan bukan batu. Batu karang yang sering peserta 
didik lihat memang keras karena sudah ma� dan 
tubuhnya tersusun dari zat kapur. Salamander 
merupakan hewan yang termasuk amphibia bukan 
hanya kodok ataupun katak. Katak dan kodok adalah 
jenis amphibi yang berbeda dari ciri-ciri fisiknya.  
Hewan vampir, ada tetapi bentuknya sama dengan 
kelelawar yang termasuk jenis mamalia bersayap, dan 
lain sebagainya.   

Nilai terendah yang diperoleh peserta didik pada 
siklus II adalah 38 dan nilai ter�nggi yang diperolah 
peserta didik adalah 100.  Rata-rata nilai yang 
diperoleh 72,8 dengan peserta didik yang memperoleh 
nilai ≥ 65 (KKM) sebanyak 29 peserta didik (83%) dan 
yang belum mencapai nilai KKM sebanyak 6 peserta 
didik (17%). Peserta didik yang belum mencapai nilai 
KKM akan diberikan remedial.  . 

Dari seluruh pelaksanaan �ndakan peneli�an 
diperoleh gambaran secara umum bahwa pelaksanaan 
�ndakan pada siklus II berjalan baik, keak�fan peserta 
didik dalam kegiatan belajar mengajar meningkat, ini 
dapat terlihat bahwa peserta didik terlihat senang 
melaksanakan tugasnya baik waktu mencari pasangan 
kartu, saat berdiskusi diantara kelompok maupun 
ke�ka mempresentasikan hasil tugas yang diberikan. 
Ketrampilan sosial yaitu kerja sama, menghorma� 
teman saat berbicara tercipta dengan baik, 
tanggungjawab masing-masing anggota juga terlihat 
baik.  

Berpikir kri�s dan rasa ingin tahu saat peserta didik 
mendengarkan penjelasan umum dan menjawab 
pertanyaan dalam LKS serta mengajukan pertanyaan 
kepada guru atau teman pada siklus II tumbuh dengan 
baik dibandingkan dengan siklus I. Perha�an peserta 
didik lebih terfokus, dan suasana kelas lebih hidup. 
peserta didik �dak lagi terpaku pada tempat 
duduknya. peserta didik berpindah sesuai dengan 
perencanaan suasana kelas, ini menghilangkan 
kejenuhan. Pada akhirnya proses pembelajaran ini 
menghasilkan penguasaan terhadap konsep pelajaran 
lebih baik. Hal ini diperlihatkan dari hasil  test  di siklus 
pertama dan hasil  tes di siklus kedua, hasilnya lebih 

baik dibandingkan dengan ulangan harian yang pernah 
dilakukan.  

Kelas VII.1 menjadi kelas peneli�an karena hasil 
rata-rata nilai ulangan 1 dan 2 selalu dibawah nilai 
KKM  dan �ngkat keak�fan pada saat belajar sangat 
kurang kalau boleh dikatakan pasif. Setelah 
menerapkan model pembelajaran koopera�f dengan 
model make –a match dibantu dengan menggunakan 
media pembelajaran yaitu perangkat presentasi 
berupa Komputer dan LCD untuk mempresentasikan 
penjelasan secara umum  hasil evaluasi menunjukkan 
adanya peningkatan rata-rata hasil belajarnya yang 
cukup memuaskan mulai dari test pada siklus I untuk 
subkonsep kingdom pro�sta, monera, fungi, plantae 
yaitu 65,6, test pada siklus II untuk subkonsep 
kingdom animalia yaitu 72,8.  Tingkat keak�fan di 
dalam proses KBM meningkat terbuk� dengan adanya 
keberhasilan membuat tugas dengan baik, keberanian 
bertanya, ak�f menjawab pertanyaan,dan keberanian 
tampil ke depan kelas. 

Berdasarkan data hasil belajar dengan 
menggunakan model pembelajaran make- a match 
terbuk� dapat meningkatkan hasil belajar IPA. Data ini 
terlihat dari hasil belajar dan observasi terhadap minat 
peserta didik selama mengiku� pembelajaran IPA. 
Perbandingan hasil tes pada siklus 1 dan siklus 2 dapat 
dilihat pada tabel  berikut: 

 
Tabel 1 :  Peningkatan hasil belajar peserta didik 

Diakhir proses pembelajaran siklus kedua, peserta 
didik diberikan angket untuk mengetahui respon 
terhadap model yang baru mereka lakukan. 
Berdasarkan hasil angket yang diberikan kepada 
masing-masing peserta didik, umumnya mereka 
menyukai proses pembelajaran yang berlangsung 
walaupun pertama-tama dilaksanakan terjadi 
kebingungan, namun akhirnya mereka menyukai 
kegiatan belajar dengan model pembelajaran make a 
match. 

 
SIMPULAN DAN SARAN 

Setelah pelaksanaan pembelajaran menggunakan 
model pembelajaran koopera�f dengan strategi make 
– a match pada konsep kelangsungan hidup 
organisme, hasil kegiatan ini berhasil meningkatkan 
pencapaian hasil belajar peserta didik. Disamping itu 
peserta didik dalam mengiku� proses pembelajaran 
terlihat senang karena peserta didik �dak terpaku 
hanya duduk ditempatnya, peserta didik bergerak 

No. Uraian Siklus 1 Siklus 2 Keterangan 

1 Nilai Terendah 33 38 Meningkat 

2 Nilai Tertinggi 93 100 Meningkat 

3 Nilai Rata-rata Hasil Belajar 65 73 Meningkat 

4 Jumlah Peserta Didik yang Tuntas 25 26 Meningkat 

5 Persentase Ketuntasan Peserta didik 71 74 Meningkat 

 

Junengsih, Peningkatan hasil belajar IPA dalam konsep keanekaragaman …... 



858      

 

Jurnal Lingkar Mutu Pendidikan, Volume 10 April 2017, hlm 839-903 

mencari pasangan kartunya walaupun suasana kelas 
agak ribut dengan suara-suara keras peserta didik 
ketka mencari pasangan namun hal itu merupakan hal 
baru apalagi ke�ka peserta didik menemukan 
pasangan kartunya terlihat kegembiraan di wajahnya, 
peserta didik lebih berani dan �dak canggung-
canggung lagi berbicara di muka kelas dan 
mengemukakan pendapat, peserta didik dapat bekerja 
mandiri maupun kelompok; dan sebagian besar 
peserta didik menguasai materi pelajaran secara 
tuntas. 

 Sebagai masukan untuk rekan-rekan guru IPA 
khususnya dan guru-guru bidang studi lainnya penulis 
menyampaikan saran-saran sebagai berikut; (1) 
meningkatkan kualitas pembelajaran IPA, hendaknya 

rekan-rekan guru berani mencoba dan berinovasi 
supaya penyajian model pembelajaran menarik, 
dengan demikian maka peserta didik akan senang, 
tertarik dan memiliki rasa bangga dalam belajar, 
sehingga peserta didik akan suka terhadap pelajaran 
IPA maupun pelajaran lainnya; (2) model pembelajarn 
koopera�f make–a match dapat diterapkan untuk 
semua mata pelajaran, �dak terbatas pada mata 
pelajaran IPA saja,(3) Melihat hasil belajar peserta 
didik melalui pembelajaran koopera�f yang cukup baik 
tampaknya pembelajaran koopera�f dapat dijadikan 
model alterna�f dalam melaksanakan KBM; (4) guru 
perlu mencoba model pembelajaran koopera�f 
dengan model lain pada konsep yang berbeda. 
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UPAYA MENINGKATKAN KETERAMPILAN MENULIS PUISI  
MELALUI MODEL PEMBELAJARAN EXAMPLE NON EXAMPLES  
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Abstract. This research is based on the students' skill in wri�ng poetry that s�ll do not meet the learning completeness. The low 
interest of students in wri�ng poetry so the need for an ac�on to improve students' wri�ng poetry skills. The purpose of this 
study is to improve the skills of wri�ng poetry through model learning example non examples. This research was conducted at 
SMPN 266 Jakarta in class VII.D. The �me of research implementa�on in the even semester in January-March 2017. The problem 
that become the focus of study in this research is: whether the model of learning example non examples can improve the result 
of student poetry wri�ng skill? This research is done through class ac�on research steps which include; Planning, execu�on, 
observa�on, and reflec�on. The study was conducted in two cycles, each cycle was held in three mee�ngs. The result of data 
analysis obtained from this research is the increasing of skill wri�ng skill. This can be seen from quan�ta�ve evidence and 
qualita�ve evidence. Quan�ta�ve proof of the average value of students in the first cycle is 66.25 on the second cycle has 
increased ie 76.7. Based on these data show that the use of non example example example model can improve poetry wri�ng 
skills. 
 
Keywords: wri�ng skills, poetry, example non example 
 
Abstrak. Peneli�an ini berlatar belakang hasil keterampilan siswa dalam menulis puisi yang masih belum memenuhi ketuntasan 
belajar. Rendahnya minat siswa dalam menulis puisi sehingga perlunya suatu �ndakan untuk meningkatkan keterampilan siswa 
menulis puisi. Tujuan peneli�an ini adalah meningkatkan keterampilan menulis puisi melalui model pembelajaran example non 
examples. Peneli�an ini dilakukan di SMPN 266 Jakarta di kelas VII.D. Waktu pelaksanaaan peneli�an di semester genap pada 
bulan Januari-Maret 2017. Adapun masalah yang menjadi fokus kajian dalam peneli�an ini adalah: apakah model pembelajaran 
example non examples dapat meningkatkan hasil keterampilan menulis puisi siswa? Peneli�an ini dilakukan melalui tahapan 
peneli�an �ndakan kelas yang melipu�; perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Peneli�an dilakukan dalam dua 
siklus, se�ap siklus dilaksanakan dalam �ga kali pertemuan. Hasil analisis data yang diperoleh dari peneli�an ini adalah 
meningkatnya keterampilan menulis puis. Hal ini dapat dilihat dari buk� kuan�ta�f dan buk� kualita�f. Buk� kuan�ta�f nilai 
rata-rata siswa pada siklus I yaitu 66.25 pada siklus II mengalami kenaikan yaitu 76,7. Berdasarkan data tersebut menunjukkan 
bahwa penggunaan model pembelajaran example non examples  dapat meningkatkan keterampilan menulis puisi. 
 
Kata kunci: keterampilan menulis, puisi, example non example 

PENDAHULUAN 

Kurikulum 2006 (KTSP) menuntut agar guru 
mengenal secara intens kecakapan, kompetensi, 
kekurangan, �ngkah laku, bakat, dan latar belakang 
dari siswa didik. Guru dituntut mengimplementasikan 
materi-materi pembelajaran ke dalam dunia nyata. 
Idealnya, seorang guru mampu memposisikan dirinya 
sebagai fasilitator, mo�vator, kreator atau informan.  

Sebagai fasilitator, diharapkan guru 
berkemampuan mentransfer ilmu pengetahuan secara 
op�mal pada subjek didik. Sebagai mo�vator, guru 
hendaknya mampu memo�vasi para siswa dengan 
memberi s�mulasi posi�f yang akhirnya dapat 
membawa suatu perubahan kompetensi dan perilaku 
signifikan pada subek didik. Sebagai kreator, diharap 
peningkatan kompetensi menulis puisi dengan 
berbagai model pembelajaran yang merangsang siswa.  

Guru diharapkan mampu berkrea�vitas se�ap 
waktu dan suasana berbeda. Sebagai informan, 
seyogianya guru memiliki kemampuan untuk 
menginformasikan ilmu pengetahuan yang bersifat 
kekinian sehingga subjek didik tertantang untuk 
berak�vitas, berkrea�vitas, berinovasi dalam menimba 
pengetahuan dan mampu mengaplikasikan ke dalam 

sikap, sifat, �ndakan, serta perbuatan nyata. Demikian 
dengan subjek didik, mereka dituntut untuk lebih 
proak�f di dalam proses pembelajaran. Siswa 
dikondisikan ak�f untuk “menjemput bola, bukanlah 
menunggu mendapatkan bola.” Siswa suka rela, mau 
serta mampu mengekspresikan ak�vitas, krea�vitas 
dan inovasi yang dimiliki secara op�mal. Guru 
hendaknya lebih peka di dalam memilah milih model 
pembelajaran serta mengaplikasikan. Aplikasi model 
yang efek�f dan rela�f inova�f akan memo�vasi serta 
merespons siswa mengarah ke tujuan seper� yang 
telah rencanakan. 

Keberhasilan tujuan pendidikan terutama di 
tentukan oleh proses belajar mengajar yang di alami 
oleh siswa. Siswa yang belajar akan mengalami 
perubahan baik pengetahuan, pemahaman, penalaran, 
keterampilan, nilai dan sikap. Agar perubahan tersebut 
dapat tercapai dengan baik, maka diperlukan berbagai 
faktor untuk menghasilkan perubahan yang 
diharapkan yaitu mengefek�fan pemahaman dari 
konsep.  

Bahasa memiliki peran sentral dalam 
perkembangan intelektual, sosial, dan emosional 



860      

 

Jurnal Lingkar Mutu Pendidikan, Volume 10 April 2017, hlm 839-903 

guru.  Kendala yang dialami para siswa tersebut 
disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: (1) siswa 
kurang mendapatkan tertarik untuk menulis puisi, (2) 
siswa �dak tertarik menuangkan gagasan dan 
perasaannya dalam bentuk puisi, (3) siswa mengalami 
kesulitan dalam hal pemilihan kata dan menggunkan 
menggunakan majas, (4) guru kesulitan dalam 
membangkitkan minat belajar siswa, (5) guru belum 
mengop�malkan media dan model yang tepat dalam 
pembelajaran.  

Kenyataan tersebut menjadi bahan diskusi dengan 
guru mata pelajaran bahasa Indonesia untuk 
melakukan �ndakan yang tepat sebagai upaya 
meningkatkan keterampilan menulis puisi pada siswa. 
Hal ini perlu dilakukan perbaikan terhadap agar siswa 
dapat menuangkan gagasan, keinginan, daya 
imajinasinya, dan krea�vitas dalam bentuk puisi. Untuk 
itu guru perlu menggunakan model yang lebih varia�f 
dan inova�f. Penggunaan model pembelajaran 
examples non examples merupakan alterna�f bentuk 
untuk meningkatkan pemahaman dan krea�vitas 
siswa, sehingga hasil keterampilan menulis puisi 
khususnya Kompetensi Dasar menulis puisi 
berdasarkan keindahan alam dapat tercapai maksimal.  

Berdasarkan latar belakang dan masalah di atas, 
maka dapat dirumuskan suatu masalah sebagai 
berikut: apakah model example non examples dapat 
meningkatkan keterampilan puisi? Berdasarkan 
rumusan tujuan peneli�an ini adalah meningkatkan 
keterampilan siswa dalam menulis puisi berkenaan 
dengan keindahan alam. Selain itu meningkatkan 
krea�vitas siswa dalam menuangkan ide dan 
inajunasinya dalam sebuah puisi.  

Manfaat yang hendak dicapai dalam peneli�an 
�ndakan kelas ini yaitu untuk siswa: 1) meningkatkan 
keterampilan  menulis puisi, 2) meningkatkan minat 
siswa dalam menulis  puisi berkenaan dengan 
keindahan alam. Untuk guru : 1) meningkatkan 
profesionalisme  guru  dalam  proses pembelajaran, 2) 
mencapai kompetensi dasar mata pelajaran yang 
diharapkan, dan 3) mampu mengembangkan 
krea�vitas menulis sastra terutama puisi pada siswa. 

Keterampilan berbahasa mempunyai empat 
komponen, yaitu: 1) keterampilan menyimak (listening 
skills), 2) keterampilan berbicara (speaking skills),  3) 
keterampilan membaca (reading skills),  3) 
keterampilan menulis (wri�ng skills). (Tarigan 2008, 1). 
Menulis adalah kegiatan menyusun dan 
mengkomunikasikan gagasan dengan medium bahasa 
yang dilakukan penulis kepada pembaca sehingga 
terjadi interaksi keduanya deni tercapainya suatu 
tujuan.  

Puisi itu mengekspresikan pemikiran yang 
membangkitkan perasaan, yang merangsang imajinasi 
panca indera dalam susunan yang berirama. Puisi 
merupakan rekaman dan interpretasi pengalaman 
manusia yang pen�ng, digubah dalam wujud yang 
paling berkesan. Sementara itu, unsur-unsur este�ka 

peserta didik dan merupakan penunjang keberhasilan 
dalam mempelajari semua bidang studi. Pembelajaran 
bahasa diharapkan membantu peserta didik mengenal 
dirinya, budayanya, dan budaya orang lain, 
mengemukakan gagasan dan perasaan, berpar�sipasi 
dalam masyarakat yang menggunakan bahasa 
tersebut, dan menemukan serta menggunakan 
kemampuan anali�s dan imagina�f yang ada dalam 
dirinya.   

Pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk 
meningkatkan kemampuan peserta didik untuk 
berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan baik 
dan benar, baik secara lisan maupun tulis, serta 
menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya 
kesastraan manusia Indonesia. Standar kompetensi 
mata pelajaran bahasa Indonesia merupakan 
kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang 
menggambarkan penguasaan pengetahuan, 
keterampilan berbahasa, dan sikap posi�f  terhadap 
bahasa dan sastra Indonesia. Standar kompetensi ini 
merupakan dasar bagi peserta didik untuk memahami 
dan merespon situasi lokal, regional, nasional, dan 
global. 

Pembelajaran puisi dalam pelajaran bahasa 
Indonesia termasuk dalam pembelajaran sastra. 
Pembelajaran sastra khususnya puisi dalam kegiatan 
belajar belum diupayakan secara maksimal, karena 
sebenarnya pembelajaran puisi merupakan kegiatan 
karya seni yang memerlukan kemampuan khusus. 
Namun pembelajaran puisi dengan memperha�kan 
unsur-unsur intrinsik pembangun puisi sering 
mengalami kendala.Kendala tersebut antara lain: 1) 
kemampuan kosakata siswa yang masih minim, 2) 
kurang media yang membantu siswa dalam menulis 
puisi, dan 3) minimnya contoh puisi yang benar. Guru 
bahasa Indonesia sendiri belum tentu memiliki 
kemampuan menulis puisi. Minimnya contoh puisi 
dengan kosakata yang tepat membuat siswa �dak 
memiliki acuan atau gambaran tentang menulis puisi 
yang tepat. Kendala-kendala di atas menyebabkan 
siswa belum dapat menulis puisi dengan baik sesuai 
kompetensi dasar yang ditentukan. 

Umumnya proses pembelajaran menulis puisi 
cenderung bersifat teori dan mengesampingkan 
bentuk-bentuk prak�snya. Siswa hanya memahami 
bahwa puisi adalah sebuah tulisan  dengan kalimat 
yang pendek.  Siswa belum memahami bahwa ada 
suatu keterampilan dalam menulis puisi yang harus 
dimengerto. Pemahaman seper� tersebut terasa sulit 
untuk diimplementasikan pada siswa �ngkat 
pendidikan menengah pertama di kelas VII khususnya 
siswa di SMP Negeri 266 Jakarta Utara.  

Berdasarkan hasil la�han menulis puisi dan 
wawancara terhadap guru, Kompetensi Dasar menulis 
krea�f puisi berdasarkan keindahan alam di kelas VII, 
diperoleh data lebih dari 87% siswa kelas VII di SMP 
Negeri 266 belum terampil menulis puisi atau hasil 
yang diharapkan masih jauh dari yang diharapkan 
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puisi dapat diketahui melalui unsur-unsur este�ka 
(keindahan), misalnya gaya bahasa dan komposisinya. 
(Sukardi 2012, 12) 

Puisi sebagai karya sastra, memiliki fungsi este�ka 
dominan dan di dalamnya terdapat unsur-unsur 
kepui�sannya, misalnya persajakan, diksi (pilihan kata), 
irama, dan gaya bahasa. Gaya bahasa melipu� semua 
penggunaan bahasa secara khusus untuk 
mendapatkan efek tertentu, yaitu efek este�ka atau 
aspek kepui�san. 

Ak�vitas menulis merupakan suatu bentuk 
manifestasi kemampuan berbahasa yang paling akhir 
dikuasai siswa setelah kemampuan mendengarkan, 
berbicara, dan membaca. Dibanding �ga kemampuan 
berbahasa yang lain, menulis lebih sulit dikuasai 
(Nurgiantoro 2011, 294). Pembelajaran menulis puisi 
adalah bagian dari pembelajaran apresiasi sastra. 
Pembelajaran apresiasi sastra merupakan proses 
antara guru dan siswa, yang menjadikan proses 
pengenalan, pemahaman dan penghayatan. Pada 
akhirnya dalam menulis karya sastra akan mampu 
menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari.  

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat 
disimpulkan bahwa puisi adalah karya sastra yang 
menggunakan kata-kata indah, singkat, padat, dan 
kaya makna.  Singkat karena diungkapkan �dak 
panjang lebar seper� prosa. Padat, maksudnya puisi 
digarap dengan pilihan kata yang mengandung 
kekuatan rasa dan makna. Yakni dengan memilih kata 
yang mempunyai majas, lambang, rima, sajak dan 
ungkapan yang menarik. Jadi, puisi berbeda dengan 
bahasa keseharian.  

Model pembelajaran examples non examples 
adalah tak�k yang dapat digunakan untuk 
mengajarkan definisi konsep.  Tak�k ini bertujuan 
untuk mempersiapkan siswa secara cepat dengan 
menggunakan 2 hal yang terdiri dari examples dan non 
examples dari suatu definisi konsep yang ada dan 
meminta siswa untuk mengklasifikasikan keduanya 
sesuai dengan konsep yang ada. Examples 
memberikan gambaran akan sesuatu yang menjadi 
contoh akan suatu materi yang sedang dibahas, 
sedangkan non examples memberikan gambaran akan 
sesuatu yang bukanlah contoh dari suatu materi yang 
sedang dibahas. (Apriani 2010, 14) 

Pembelajaran examples non examples adalah salah 
satu contoh model pembelajaran yang menggunakan 
media. Media dalam pembelajaran merupakan sumber 
yang digunakan dalam proses belajar mengajar. 
Manfaat media ini adalah untuk guru membantu 
dalam proses mengajar, mendeka� situasi dengan 
keadaan yang sesungguhnya. Dengan media 
diharapkan proses belajar dan mengajar lebih 
komunika�f dan menarik. 

Langkah–langkah model pembelajaran examples 
non examples, diantaranya: 1) guru mempersiapkan 
gambar-gambar sesuai dengan tujuan pembelajaran, 
2) gambar-gambar yang digunakan tentunya 

merupakan gambar yang relevan dengan materi yang 
dibahas sesuai dengan Kompetensi Dasar, 3) guru 
menempelkan gambar di papan atau ditayangkan 
melalui LCD/OHP/In focus. Pada tahap ini Guru dapat 
meminta bantuan siswa untuk mempersiapkan 
gambar dan membentuk kelompok siswa, 4) guru 
memberi petunjuk dan kesempatan kepada siswa 
untuk memperha�kan/ menganalisa  gambar. Siswa 
diberi waktu melihat dan menelaah gambar yang 
disajikan secara saksama agar de�l gambar dapat 
dipahami oleh siswa, dan guru juga memberi deskripsi 
tentang gambar yang diama�, 5) melalui diskusi 
kelompok 2-3 orang siswa, hasil diskusi dari analisa 
gambar tersebut dicatat pada kertas.  Kertas yang 
digunakan sebaiknya disediakan guru, 6) �ap 
kelompok diberi kesempatan untuk membacakan hasil 
diskusinya, dila�h siswa untuk menjelaskan hasil 
diskusi mereka melalui perwakilan kelompok masing-
masing, 7) mulai dari komentar/hasil diskusi siswa, 
guru mulai menjelaskan materi sesuai dengan tujuan 
yang ingin dicapai, 8) guru dan siswa menyimpulkan 
materi sesuai dengan tujuan pembelajaran. (Suprijono 
2009, 10). 

Gambar juga mempunyai peranan pen�ng dalam 
proses belajar mengajar, yakni untuk mempermudah 
dan membantu siswa dalam membangkitkan 
imajinasinya dalam belajar. Selain itu dengan 
mengggunakan gambar siswa dapat mela�h mencari 
dan memilih urutan yang logis sesuai dengan materi 
yang diajarkan. 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat 
disimpulkan bahwa model pembelajaran example non 
examples adalah model pembelajaran yang 
menggunakan media gambar dalam penyampaian 
materi pembelajaran yang bertujuan mendorong siswa 
untuk belajar berfikir kri�s dengan jalan memecahkan 
permasalahan-permasalahan yang terkandung dalam 
contoh-contoh gambar yang disajikan. Penggunaan 
media gambar ini disusun dan dirancang agar anak 
dapat menganalisis gambar tersebut menjadi sebuah 
bentuk diskripsi singkat mengenai apa yang ada di 
dalam gambar.  

 
METODE PENELITIAN 

Peneli�an dilakukan di SMP Negeri 266 Jakarta 
Utara yang beralamat di Jalan Cilincing Bhak� VI No. 
29 Cilincing Jakarta Utara. Waktu peneli�an 
dilaksanakan pada tahun pelajaran 2016/2017 pada 
bulan Januari 2017 s.d Maret  2017 atau di semester 
genap.  Subjek peneli�an adalah siswa kelas VII. D yang 
berjumlah 36 siswa yang terdiri dari 16 siswa laki-laki 
dan 20 siswa perempuan. Mata pelajaran yang 
menjadi sasaran peneli�an adalah mata pelajaran 
bahasa Indonesia khususnya  pada materi menulis 
puisi. 

Peneli�an ini adalah peneli�an �ndakan kelas (PTK) 
yang mempunyai definisi sebagai suatu bentuk 
peneli�an yang bersifat reflek�f dengan melakukan 
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�ndakan tertentu agar dapat memperbaiki dan atan 
meningkatkan prak�k-prak�k pembelajaran di kelas. 
Peneli�an ini untuk memberikan altema�f lain dalam 
kegiatan belajar mengajar di kelas, khususnya 
pembelajaran menulis puisi, sekaligus meningkatkan 
kualitas hasil belajar siswa. Adapun desain peneli�an 
yang digunakan terdiri dari empat tahap, yaitu tahap 
perencanaan, �ndakan, pengamatan (observasi), dan 
refleksi. Peneli�an ini dilaksanakan dalam dua siklus 
masing-masing siklus �ga kali pertemuan. Indikator 
keberhasilan 85% siswa mencapai kriteria ketuntasan 
minimal dengan nilai 75. 

Instrumen peneli�an ini berupa tes menulis puisi 
berkenaan dengan keindahan alam. Saat pemberian 
pretest peneli� meminta siswa menulis puisi 
berkenaan dengan keindahan alam. Se�ap siswa 
menulis puisi dengan tema alam Indonesia. Siswa 
dibebaskan untuk menulis puisi sesuai dengan 
imajinasi mereka. Tes ini dilakukan ke�ka memulai 
peneli�an siklus I untuk mengetahui kemampuan awal 
siswa dalam menulis puisi.  

Selain pretest peneli� juga memberikan post test 
sebagai penentu meningkat atau �daknya 
keterampilan menulis puisi siswa di akhir siklus atau 
pada pertemuan ke�ga di se�ap siklus. Pada siklus 
pertama peneli� meminta siswa menulis puisi dengan 
tema keindahan alam Indonesia dengan menggunakan 
media gambar melalui tayangan slide power point. 
Pada siklus kedua peneli� meminta siswa menulis puisi 
dengan tema keindahan alam Indonesia menggunakan 
media gambar melalui tayangan slide dan beberapa 
contoh puisi yang dibuat bersama-sama. Hasil 
pekerjaan siswa dinilai dengan menggunakan tabel 
penilaian menulis puisi. 

Teknik analisis data dilakukan secara kuan�ta�f. 
Data kuan�ta�f berupa hasil belajar kogni�f  yaitu 
keterampilan menulis puisi yang dianalisis dengan 
menggunakan teknik analisis deskrip�f, yaitu suatu 
model peneli�an yang bersifat menggambarkan 
kenyataan atau fakta sesuai dengan data yang 
diperoleh dengan tujuan untuk mengetahui hasil 
belajar yang dicapai siswa, ak�vitas siswa selama 
pembelajaran serta keterampilan guru dalam 
pembelajaran.  

Analisis �ngkat keberhasilan atau persentase 
ketuntasan belajar siswa setelah proses belajar 
mengajar berlangsung pada se�ap siklusnya, dilakukan 
dengan cara memberikan evaluasi atau tes akhir siklus 
berupa soal tes tertulis menulis krea�f puisi. Teknik 
analisis data yang digunakan menggunkan rumus: 

 a. Penghitungan nilai  keterampilan menulis puisi : 

 
 

b. Data ketuntasan belajar dianalisa dengan rumus: 

 
 

 
Keterangan : P =  Persentase ∑ = Jumlah 

 
Hasil perhitungan kemudian didata berdasarkan 

kriteria ketuntasan belajar siswa yang dikelompokkan 
ke dalam dua kategori yaitu, tuntas dan �dak tuntas 
sesuai dengan KKM atau nilai siswa 75 dinyatakan 
tuntas.  

Hasil belajar siswa yang diperoleh nan�nya akan 
dikonversikan dalam bentuk persen (%) dan 
dikelompokkan dalam empat kategori. Apabila 
mencapai  kriteria 85-100% pembelajaran masuk 
dalam kategori sangat baik dan ini berar�  
pembelajaran sudah berhasil. Pada kriteria 65-84% 
pembelajaran masuk dalam kategori baik dan 
pembelajaran juga dikatakan sudah berhasil. 
Sedangkan, kriteria 55-64% masuk dalam kategori 
cukup dan pembelajaran �dak berhasil. Pada kriteria 0
-54% masuk dalam kategori kurang dan pembelajaran 
�dak berhasil. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan tes awal dapat diuraikan bahwa 
keterampilan siswa dalam menulis puisi berkenaan 
dengan keindahan alam, ternyata hanya 3 orang siswa 
yang mencapai ketuntasan minimal 75 atau 8% dari 36 
siswa. Nilai terendah dari tes awal ini adalah 46 dan 
nilai ter�nggi 80. Rata-rata kelas untuk menulis puisi 
adalah 57.9, sehingga perlu dilakukan sebuah �ndakan 
untuk memperbaiki kemampuan menulis puisi siswa 
kelas VII.D dengan model pembelajaran dan perlakuan 
yang tepat sehingga didapatkan tujuan pembelajaran 
keterampilan menulis puisi. 

Data pada tes awal terhadap indikator pencapaian 
kompetesi siswa. Siswa belum mampu menggunakan 
diksi atau pilihan kata yang tepat dalam menulis larik 
puisi rata-rata perolehan nilai pada aspek ini adalah 55 
yang ar�nya masih jauh dari kriteria ketuntasan 
minimal. Siswa juga masih belum mampu 
menyampaikan amanat dalam puisi dengan baik, nilai 
rata-rata dalam aspek ini adalah 56.1. Aspek 
mengembangkan tema siswa memperoleh nilai rata-
rata kelas 56.7. untuk aspek keempat dan kelima yaitu 
persajakan dan gaya bahasa 61.9 dan 60.  

Berdasarkan data awal tersebut guru sebagai 
peneli� menggunakan model pembelajaran example 
non examples yang akan digunakan dalam untuk 
meningkatkan keterampilan menulis puisi siswa. 

Siklus I: Tahap perencanaan: 1) guru menyiapkan 
rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) bekerjasama 
dengan guru mata pelajaran sejenis yang akan 
ber�ndak sebagai kolaborator, dengan Kompetensi 
Dasar: menulis krea�f puisi berdasarkan keindahan 
alam, 2) guru mempersiapkan media pembelajarn 
berupa gambar, menyiapkan catatan sebagai dokumen 
observasi, dan mempersiapkan tes hasil belajar. Tahap 
�ndakan: 1) guru mengajak siswa mengama� 
keindahan alam di Indonesia dengan tayangan gambar
-gambar keindahan alam Indonesia, 2) guru memberi 
penjelasan tentang puisi, 3) guru membagi siswa 
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dalam 18 kelompok dan meminta siswa duduk dalam 
kelompoknya,  satu kelompok dua orang atau yang 
dekat dengan siswa, 4) guru melibatkan siswa mencari 
informasi yang luas dan dalam tentang topik/tema 
materi yang akan dipelajari dengan menerapkan 
belajar dari aneka sumber yang bisa didapatkan siswa, 
5) guru menginformasikan materi pelajaran dan model  
yang akan dipakai example non examples, 
menggunakan media pembelajaran berbasis IT yang 
menayangkan gambar-gambar tentang keindahan 
alam sehingga siswa dapat melihat betapa indahnya 
alam Indonesia, 7) guru meminta siswa 
memperha�kan puisi yang ada dan membahasnya 
dalam kelompok dan melibatkan siswa secara ak�f 
dalam se�ap kegiatan pembelajaran; dan memberi 
petunjuk dan memberi kesempatan pada siswa untuk 
memperha�kan/menganalisa puisi yang dijadikan 
contoh, 8) guru memfasilitasi siswa memerha�kan 
gambar seorang wanita petani di tengah sawah yang 
terdapat dalam tayangan slide power point guru, 9) 
guru memfasilitasi siswa melalui diskusi dalam 
kelompoknya untuk memunculkan gagasan baru baik 
secara lisan maupun tertulis sebuah puisi berdasarkan 
gambar. Hasil diskusi dicatat pada kertas, siswa 
diminta merangkai ulang isi puisi dengan cara mereka. 
Siswa bebas memberikan ungkapan-ungkapan   
tentang   hasil   pemikirannya berdasarkan gambar, 10) 
guru meminta siswa mengkaji kembali isi puisi yang 
telah ditentukan  bersama  teman sekelompoknya, 
kemudian menguraikannya dengan rinci dalam sebuah 
laporan. 

Tahap observasi: Guru dan kolaborator melakukan 
pengamatan untuk mengetahui apa saja yang menjadi 
kendala dalam pembelajaran menulis puisi, bagaimana 
sikap siswa ke�ka belajar, minat yang dimiliki siswa, 
dan respon siswa selama proses belajar mengajar 
berlangsung memerha�kan RPP yang telah dibuat 
guru, sehingga dapat diketahui kekurangan guru yang 
harus diperbaiki. Observasi yang dilakukan untuk 
melihat sejauh mana peneli� sudah melaksanakan 
rencana yang sudah dibuat. 

Tahap refleksi: Peneli� membicarakan hasil 
pengamatan dan penilaian keterampilan  menulis puisi 
pada siklus I dengan kolaborator. Hasil keterampilan 
menulis puisi dijadikan acuan sebagai langkah untuk 
siklus II. Berdasarkan pembahasan-pembahasan dari 
hasil menulis puisi siswa pada siklus I, catatan peneli�, 
dan catatan kolaborator dapat didapat data sebagai 
berikut: 1) Nilai terendah siswa dalam menulis puisi 
pada siklus I adalah 48 dari skor  maksimal aspek 
menulis puisi, yaitu 100. Sebanyak 24 siswa atau 67% 
siswa memiliki nilai menulis puisi di bawah kriteria 
ketuntasan minimal mata pelajaran bahasa Indonesia, 
dengan kriteria ketuntasan maksimal yaitu 75. Dilihat 
dari unsur-unsur intrinsik puisi yang harus dikuasai, 
belum semua siswa dapat menulis puisi dengan 
sempurna. Masih ada skor 4 sebagai skor terendah 
untuk kemampuan mengembangkan tema, 
penggunaan diksi, dan persajakan dalam menulis puisi 

dari skor sempurna 10. Selain itu, terdapat skor 5 
sebagai skor terendah untuk kemampuan 
menyampaikan amanat dari rata-rata 62.5 dengan skor 
sempurna 10. Skor 5 sebagai skor terendah dalam 
menggunakan gaya bahasa dari rata-rata 65 dengan 
skor sempurna 10. Dari data kemampuan siswa 
membangun unsur-unsur intrinsik dalam menulis puisi 
dapat disimpulkan bahwa kemampuan mereka masih 
jauh dari apa yang diharapkan guru. Hal itu dapat 
dilihat dari masih adanyanya skor terendah dari se�ap 
aspek yang dinilai. 

Hasil keterampilan menulis puisi dan skor rata-rata 
kelas, maka dapat disimpulakan keterampilan menulis 
puisi siswa kelas VII.D pada siklus I masih belum 
memenuhi kriteria ketuntasan minimal (KKM). Nilai 
terendah 48 dari rata-rata kelas 75. Guru harus 
merencanakan siklus berikutnya atau siklus II agar 
keterampilan menulis puisi siswa sesuai dengan yang 
diharapkan guru. Masukan dari kolaborator dapat 
menjadi acuan peneli� dalam menentukan apa yang 
harus dilakukan peneli� pada siklus selanjutnya atau 
siklus II. 

Siklus II: Tahap perencanaan: guru menyusun 
langkah-langkah perbaikan berdasarkan hasil yang 
telah didapatkan dalam siklus I. Proses pembelajaran 
lebih difokuskan pada materi yang kurang dipahami 
siswa. Materi yang masih kurang dipahami siswa 
menekankan pada unsur-unsur intrinsik puisi sebagai 
dasar pemahaman untuk menulis puisi. menyiapkan 
rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) sesuai 
dengan tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran 
puisi dan, menyediakan reward untuk diberikan 
kepada siswa yang memiliki prestasi terbaik dalam 
menulis krea�f puisi. 

Tahap �ndakan: 1) guru menanyakan materi yang 
sudah dibahas pada pertemuan yang lalu. 
Menekankan pada siswa kekayaan alam Indonesia dan 
wujud dari rasa syukur yaitu dengan berkarya, 2) guru 
membentuk kelompok se�ap kelompok terdiri dari 3 
orang sehingga ada 12 kelompok lebih sedikit 
dibandingkan jumlah kelompok pada siklus II, 3) guru 
membagikan hasil kerja siswa yaitu puisi yang ditulis 
pada pertemuan yang lalu. Siswa diminta membaca 
kembali hasil puisi yang telah ditulis, kemudian 
membahasnya bersama-sama satu contoh puisi yang 
ditulis siswa dan menganalisis kesalahan dalam 
penulisan sehingga siswa mengetahui kesalahan dalam 
puisi yang mereka buat, dan membandingkan dengan 
puisi yang sudah baik dalam penulisan. Siswa bertanya 
jawab dengan guru mengenai apa saja berkenaan 
dengan puisi yang dianalisis, 4) guru menayangkan 
gambar dalam slide di power point, siswa mengama� 
lagi puisi dan gambar yang dijadikan contoh untuk 
menulis puisi, 5) siswa menuliskan kata-kata yang 
berkaitan dengan gambar yang ditayangkan.  Kata-kata 
yang ditemukan siswa disusun menjadi sebuah puisi 
berkenaan dengan keindahan alam, 6) siswa bersama 
kelompoknya menganalisis kata-kata yang bisa 
dijadikan larik dalam puisi dari segi pilihan kata, rima 
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dan irama dan majas berdasarkan gambar yang 
ditayangkan, 7) wakil kelompok menyampaikan hasil 
diskusi dan hasil analisisnya dan ditanggapi oleh 
kelompok yang lain, 8) salah satu siswa membacakan 
sebuah puisi karya guru yang bersumber dari gambar 
dengan tema yang sama sebagai model, 9) siswa 
mendengarkan dan mengama� se�ap kata dalam puisi 
lyang ditayangkan melalui slide power point. Siswa 
mencerma� puisi yang diama� dari segi pilihan kata, 
majas, dan persajakan, 10) siswa bersama guru 
menyun�ng pekerjaan teman dalam satu kelompok 
dari segi pilihan kata, majas, dan persajakan, 11) 
diakhir siklus II guru menayangkan gambar bertema 
keindahan alam sebagai tes individu untuk mengukur 
hasil keterampilan menulis siswa,12) siswa 
memajangkan hasil karyanya di mading sekolah, 13) 
guru bersama siswa menilai isi, proses, dan hasil 
menggunakan model pembelajaran example non 
examples ini. 

Tahap observasi: kolaborator mengama� guru 
dalam mengajarkan materi yang telah direncanakan. 
Pengamatan ini untuk mengetahui keberhasilan yang 
telah dilakukan dengan mengggunakan model 
pembelajaran example non examples. Pengamatan 
pada pertemuan pertama di siklus II ternyata guru 
sudah matang dalam perencanaan dan pelaksanaan 
pembelajaran.  

Tahap refleksi: peneli� membahas secara rinci hasil 
peneli�an dan pengamatan dari kegiatan yang telah 
dilakukan di kelas, yaitu pembelajaran menulis puisi 
melalui model example non examples. Hasil 
pembicaraan peneli� dengan  kolaborator dievaluasi 
dan disimpulkan.  

Rekapituasi data hasil kemampuan menulis puisi 
berkenaan dengan keindahan alam tes awal, siklus I 
dan siklus II dijabarkan dalam tabel berikut ini: 

 
Tabel 1:  Hasil keterampilan menulis puisi tes awal, siklus I, 

dan siklus II 

Tabel di atas merupakan rekapitulasi data yang 
diperoleh siswa dalam menulis puisi pada peneli�an 
ini. Dimulai dari tes awal, siklus I, dan siklus II. Nilai tes 
awal diambil saat pertama kali peneli�an ini 

dilaksanakan. Jadi, saat itu siswa belum mengalami 
perlakuan. Nilai siklus I dan siklus II diambil setelah 
siswa mengerjakan tes menulis puisi oleh guru.  

Kenaikan frekuensi dan persentase pada siklus I 
dan siklus II.  Pada siklus II sudah �dak ada siswa yang 
mendapat nilai 41 – 50. Persentase kenaikan pada 
siklus II terlihat pada siswa yang mendapat nilai 71 – 
80 pada siklus I ada 9 siswa dan pada siklus II ada 22 

siswa. Model example non examples dapat digunakan 
untuk mengajarkan pelajaran menulis puisi. 

 
SIMPULAN DAN SARAN 

Dari hasil peneli�an mengenai peningkatan kualitas 
pembelajaran Bahasa Indonesia melalui model 
example non examples pada siswa kelas VII D, peneli� 
dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:  adanya 
peningkatan hasil belajar siswa dari siklus I sampai 
siklus II. Pada siklus I diperoleh nilai rata-rata 66.25 
dengan persentase ketuntasan mencapai 33% atau 12 
siswa tuntas belajar, siklus II diperoleh nilai rata-rata 
76.7 dengan persentase ketuntasan mencapai 86% 
atau 31 siswa tuntas belajar, dengan kriteria 
ketuntasan minimal (KKM) mendapatkan nilai ≥ 75.   

Saran yang dapat diberikan untuk guru sebelum 
memulai pembelajaran guru hendaknya 
mempersiapkan sarana dan prasarana yang 
mendukung pembelajaran agar dapat berlangsung 
op�mal. Saat melaksanakan pembelajaran guru juga 
harus dapat menciptakan suasana belajar yang 
menyenangkan dan kondusif agar siswa lebih 
termo�vasi dalam mengiku� pembelajaran. Guru 
dapat melaksanakan peneli�an lanjutan dari peneli�an 
ini dengan aspek/materi lain, untuk mengembangkan 
pembelajaran bahasa Indonesia sehingga 
meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. 

Kesulitan penguasaan kelas dalam pembelajaran 
menggunakan model pembelajaran example non 
example disebabkan karena siswa belum terbiasa 
dalam melakukan kegiatan pembelajaran dengan 
model tersebut. Dengan demikian kegiatan diskusi 
kelompok �dak dapat berjalan op�mal dan mo�vasi 
siswa dalam melakukan diskusi juga masih rendah. 
Untuk mengatasi hal tersebut disarankan untuk 
mempersiapkan lembar kerja kelompok yang 
sistema�s sehingga pembagian tugas dan tanggung 
jawab anggota kelompok jelas, memberikan mo�vasi 
pada awal pembelajaran, diskusi kelompok dan saat 
presentasi kelompok, dan dalam pelaksanaan kegiatan 
pembelajaran menggunakan model Example non 
examples selalu dibuat dengan variasi semenarik 
mungkin agar siswa merasa senang dalam mengiku� 
pembelajaran dengan baik. 
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Keterangan Tes awal Siklus I Siklus II 

Jumlah nilai 2086 2286 2762 

Rata-rata 57.9 63.5 76.7 

Nilai tertinggi 80 84 88 

Nilai terendah 46 48 50 

Siswa tuntas 3 orang 12 orang 31 orang 

Siswa tidak tuntas 33 orang 24 orang 5 orang 

Persentase ketuntasan 8 % 33 % 86 % 
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Abstract. This research is based on background of mathema�cs learning result of majority of class IX students who have not 
reached the minimum completeness criteria (KKM) established by the teacher. Some students can not answer the basic 
ques�ons of mathema�cs and the low involvement of students in mathema�cs learning ac�vi�es. The purpose of this study is to 
improve the results of mathema�cs learning in grade IX-2 SMP YAPPA Depok through problem-solving methods. This research 
was conducted at SMP YAPPA Depok class IX-2 in January to March 2016. The method used is Classroom Ac�on Research which 
consists of 2 cycles. Each cycle consists of 2 mee�ngs x 40 minutes. The cycle stage consists of planning, execu�on, observa�on, 
and reflec�on. The instruments used were tests (pre test and post test) to find out the students' mathema�cs learning outcomes, 
observa�on sheets, field notes, and photographs used for the documenta�on of this study. The results of this study indicate that 
in cycle I the percentage of the average student who complete the 65.7%, while in cycle II the percentage of the average student 
who complete is 94.3%. This is in accordance with the defined minimum criteria of completeness that is 75%. The conclusion of 
this research is through problem solving method to improve mathema�cs learning outcomes in grade IX-2 students of SMP 
YAPPA Depok. 
 
Keywords: learning outcomes, problem solving method, pa�ern of numbers 
 
Abstrak. Peneli�an ini dilakukan berdasarkan latar belakang hasil belajar matema�ka sebagian besar siswa kelas IX yang belum 
mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang ditetapkan guru. Sebagian siswa �dak bisa menjawab pertanyaan dasar 
matema�ka dan rendahnya keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran matema�ka.Tujuan peneli�an ini adalah untuk 
meningkatkan hasil belajar matema�ka pada siswa kelas IX-2 SMP YAPPA Depok melalui metode pemecahan masalah. 
Peneli�an ini dilakukan di SMP YAPPA Depok kelas IX-2 pada bulan Januari sampai Maret 2016. Metode yang digunakan adalah 
Peneli�an Tindakan Kelas yang terdiri dari 2 siklus. Se�ap siklus terdiri dari 2 pertemuan x 40 menit. Tahapan siklus terdiri dari 
perencanaan,pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Instrumen yang digunakan adalah tes (pre test dan post test) untuk 
mengetahui hasil belajar matema�ka siswa, lembar observasi, catatan lapangan, dan foto-foto yang digunakan untuk 
dokumentasi peneli�an ini. Hasil peneli�an ini menunjukkan bahwa pada siklus I persentase rata-rata siswa yang tuntas yaitu 
65,7%, sedangkan pada siklus II persentase rata-rata siswa yang tuntas adalah 94,3%. Hal ini sesuai dengan kriteria ketuntasan 
minimal yang sudah ditentukan yaitu 75%. Kesimpulan dari peneli�an iniadalah melalui metode pemecahan masalah 
meningkatkan hasil belajar matema�ka pada siswa kelas IX-2 SMP YAPPA Depok. 
 
Kata Kunci: Hasil Belajar, Metode Pemecahan Masalah, Pola Bilangan 

PENDAHULUAN 

Proses pembelajaran di sekolah, siswa kurang 
didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir 
dan memecahkan masalah. Proses pembelajaran di 
dalam kelas kadang berlangsung dengan kondisi yang 
pasif dan kurang krea�f. Guru masih dianggap sebagai 
satu-satunya sumber belajar dan siswa hanya 
menerima apa saja yang diberikan guru tanpa 
mengetahui sebab, akibat, dan manfaat dari 
pembelajaran yang diterimanya. Proses pembelajaran 
di dalam kelas hanya diarahkan kepada kemampuan 
siswa untuk menghafal berbagai informasi tanpa 
dituntut untuk memahami informasi yang diingatnya 
itu untuk menghubungkannya dalam kehidupan sehari
-hari. Akibatnya proses pembelajaran tersebut kurang 
bermakna dan bermanfaat bagi siswa dalam 
kehidupannya sehari-hari. Hal ini juga terjadi pada 
mata pelajaran matema�ka.  

Matema�ka adalah salah satu mata pelajaran yang 
ada pada jenjang sekolah menengah pertama (SMP). 

Mata pelajaran matema�ka merupakan salah satu 
mata pelajaran yang ditaku� oleh sebagian besar 
siswa. Situasi belajar yang �dak kondusif di sekolah 
seringkali menimbulkan rasa takut. Hal tersebut dapat 
disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, siswa 
�dak memahami materi secara mendalam, siswa �dak 
termo�vasi dalam pembelajaran, siswa hanya 
mengiku� cara yang digunakan oleh guru, proses 
menemukan sebuah konsep �dak dikuasai oleh siswa 
dan lebih banyak menghafal rumus, padahal 
pembelajaran matema�ka itu harus bermakna 
sehingga siswa dapat ak�f dalam berpikir dan 
memecahkan masalah.  

Proses pembelajaran matema�ka umumnya guru 
cenderung untuk menjelaskan materi kepada siswa 
dengan metode ceramah. Hal ini dilakukan dengan 
maksud agar materi dalam kurikulum dapat dikuasai 
dan diselesaikan. Selain itu, dalam proses 
pembelajaran matema�ka banyak guru yang 
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mengeluhkan rendahnya kemampuan siswa dalam 
menerapkan konsep matema�ka. Hal ini terlihat dari 
banyaknya kesalahan siswa dalam memahami konsep 
matema�ka, mengakibatkan rendahnya hasil belajar 
matema�ka siswa baik dalam ulangan harian, ulangan 
semester, maupun ujian akhir sekolah. Dari se�ap hasil 
ulangan cenderung sebagian besar siswa belum 
mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM), sehingga 
belum mencapai ketuntasan. Setelah diadakan 
ulangan perbaikan (remedial), ketuntasan klasikal 
tercapai, bahkan pada beberapa materi yang dianggap 
lebih sulit ulangan perbaikan perlu diulang lagi. Hal ini 
tentu saja akan menghambat waktu efek�f 
pembelajaran. 

Masalah ini juga terjadi pada siswa kelas IX-2 SMP 
YAPPA Depok. Siswa kelas IX-2 SMP YAPPA Depok yang 
rela�f baik akademisnya, ternyata juga masih 
menunjukkan hasil belajar matema�ka yang kurang 
memuaskan. Berdasarkan data yang diperoleh 
menunjukkan, bahwa nilai rata-rata siswa belum 
mencapai KKM dengan KKM 75, rata-rata kelas 
tersebut hanya 69.  

Rendahnya keak�fan siswa dalam kegiatan 
pembelajaran matema�ka merupakan salah satu 
faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa. 
Keberhasilan dalam meraih prestasi belajar �dak lepas 
dari kegiatan proses pembelajaran yang dilaksanakan 
di dalam kelas. Kondisi kelas yang dinamis akan dapat 
membantu usaha pencapaian tujuan pembelajaran. 
Upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 
dalam kelas perlu dilakukan guna meningkatkan hasil 
belajar matema�ka siswa. Oleh karena itu, perlu 
dilakukan suatu upaya untuk mencari solusi dalam 
rangka meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam 
kelas. 

Masalah tersebut membuat peneli� memandang 
perlu untuk diadakan �ndakan guna mengatasi 
permasalahan tersebut. Tindakan yang dilakukan 
adalah menerapkan metode pemecahan masalah pada 
pembelajaran matema�ka. Menurut Hardini dan 
Puspitasari (Hardini 2012, 86). Pemecahan masalah 
�dak sekedar sebagai bentuk kemampuan 
menerapkan aturan-aturan yang telah dikuasai melalui 
kegiatan-kegiatan belajar terdahulu, melainkan lebih 
dari itu, merupakan proses untuk mendapatkan aturan 
pada �ngkat yang lebih �nggi. 

Penerapan metode pemecahan masalah dalam 
peneli�an ini dilakukan dengan memberikan 
permasalahan tentang pola bilangan, didiskusikan 
secara berkelompok, kemudian dipresentasikan. Siswa 
yang lain diharapkan menanggapi dengan tanyajawab 
sehingga ada transfer pengetahuan baru dari kegiatan 
ini yang akan merangsang siswa lebih berpikir krea�f 
dan mampu memecahkan masalah yang dihadapi. 
Oleh karena itu, peneli� ingin menerapkan metode 
pemecahan masalah tentang pola bilangan dalam 
matema�ka pada siswa kelas IX-2 SMP YAPPA Depok 
sebagai upaya meningkatkan hasil belajar siswa.  

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan 
sebelumnya, maka perumusan masalah peneli�an ini 
adalah “Apakah metode pemecahan masalah dapat 
meningkatkan hasil belajar matema�ka tentang pola 
bilangan pada siswa kelas IX-2 SMP YAPPA Depok?” 
Tujuan peneli�an �ndakan kelas ini adalah 
meningkatan hasil belajar matema�ka tentang pola 
bilangan pada siswa kelas IX-2 SMP YAPPA Depok 
melalui mode pemecahan masalah. 

Hasil peneli�an ini diharapkan dapat berguna 
untuk memberikan deskripsi mengenai bagaimana 
meningkatkan hasil belajar siswa, dapat dijadikan 
acuan dan pedoman dalam menerapkan proses 
pembelajaran sebagai upaya peningkatkan hasil 
belajar siswa. Peneli�an ini berguna bagi siswa untuk 
mengembangkan kemampuan berpikir dan 
pemecahan masalah yang pada akhirnya dapat 
meningkatkan hasil belajarnya pada pelajaran 
matema�ka. 

Manfaat bagi guru adalah memberikan 
pengalaman lain dalam menentukan solusi 
permasalahan yang dihadapi dalam proses 
pembelajaran, mengembagkan kemampuan guru 
dalam melaksanakan pembelajaran, dapat 
dipergunakan sebagai masukan dalam menyampaikan 
materi dengan menggunakan metode pengajaran yang 
sesuai dengan materi yang diajarkan. 

Manfaat bagi sekolah adalah melalui peneli�an 
�ndakan kelas ini, diharapkan dapat memberikan 
sumbangan yang berharga dalam rangka perbaikan 
pengajaran, sehingga dapat menunjang tercapainya 
target kurikulum dan hasil pendidikan yang lebih 
berkualitas. Melalui peneli�an ini dapat menjadi 
masukan bagi penentu kebijakan dalam rangka 
peningkatan mutu pembelajaran melalui penggunaan 
metode dan strategi yang cocok digunakan dalam 
kegiatan pembelajaran matema�ka.  

Belajar adalah kegiatan yang berproses dan 
merupakan unsur yang sangat fundamental dalam 
se�ap penyelenggaraan jenis dan jenjang pendidikan. 
Belajar adalah sebuah proses yang dilakukan oleh 
individu untuk memperoleh sebuah perubahan �ngkah 
laku yang menetap, baik yang dapat diama� maupun 
yang �dak dapat diama� secara langsung, yang terjadi 
sebagai suatu hasil la�han atau pengalaman dalam 
interaksinya dengan lingkungan (Rosikin 2007, 62). 

Hasil dari kegiatan belajar adalah berupa 
perubahan perilaku yang rela�f permanen pada diri 
orang yang belajar. Hasil belajar adalah perubahan 
perilaku yang terjadi setelah mengiku� proses belajar 
mengajar sesuai dengan pendidikan. Manusia 
mempunyai potensi perilaku kejiwaan yang dapat 
dididik dan diubah perilakunya yang melipu� domain 
kogni�f, afek�f, dan psikomotorik. (Purwanto 2009, 
54). 

Matema�ka adalah pengkajian logis mengenai 
bentuk, susunan, besaran, dan konsep-konsep yang 
berkaitan, matema�ka sering kali dikelompokkan ke 
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dalam �ga bidang; aljabar, analisis, dan geometri, 
walaupun demikian �dak dapat dibuat pembagian 
yang jelas karena cabang-cabang ini telah bercampur 
baur. Matema�ka sebagai suatu studi yang dimulai 
dari pengkajian bagian-bagian yang sangat dikenal 
menuju arah yang �dak dikenal. Arah yang dikenal itu 
tersusun baik (konstruk�f), secara bertahap menuju 
arah yang rumit (kompleks) dari bilangan bulat ke 
bilangan pecah, bilangan rill ke bilangan kompleks, dari 
penjumlahan dan perkalian ke diferensial dan integral, 
dan menuju matema�ka yang lebih �nggi (Kuadrat 
2009, 108). 

Metode pemecahan masalah dapat diar�kan 
sebagai rangkaian ak�vitas pembelajaran yang 
menekankan kepada proses penyelesaian masalah 
yang dihadapi secara ilmiah (Sanjaya 2009, 212). 
Metode pemecahan masalah dipandang sebagai suatu 
proses untuk menemukan kombinasi dari sejumlah 
aturan yang dapat diterapkan dalam upaya mengatasi 
situasi yang baru.  

Pemecahan masalah �dak sekedar sebagai bentuk 
kemampuan menerapkan aturan-aturan yang telah 
dikuasai melalui kegiatan-kegiatan belajar terdahulu, 
melainkan lebih dari itu, merupakan proses untuk 
mendapatkan aturan pada �ngkat yang lebih �nggi. 
Kemampuan pemecahan masalah sangat pen�ng 
ar�nya bagi siswa dan masa depannya. Para ahli 
pembelajaran sependapat bahwa kemampuan 
pemecahan masalah dalam batas-batas tertentu, 
dapat dibentuk melalui bidang studi dan disiplin ilmu 
yang diajarkan (Wena 2013, 53). 

Dalam pembelajaran matema�ka aspek 
pemecahan masalah ini menjadi semakin pen�ng. 
Matema�ka merupakan pengetahuan yang logis, 
sistema�s, berpola, abstrak, dan yang tak kalah 
pen�ng menghendaki jus�fikasi atau pembuk�an. Sifat
-sifat matema�ka ini menuntut siswa menggunakan 
kemampuan-kemampuan dasar dalam pemecahan 
masalah, seper� berpikir logis, berpikir strategik. Selain 
itu secara �mbal balik maka dengan mempelajari 
matema�ka, siswa terasah kemampuan dalam 
memecahkan masalah. Hal ini dikarenakan strategi 
dalam pemecahan masalah matema�ka bersifat 
universal sesuai sifat matema�ka sebagai bahasa yang 
universal (simbolik).  

 
METODE PENELITAN 

Peneli�an ini dilaksanakan di SMP YAPPA Depok, 
yang beralamat di Jln. Proklamasi Gang Majlis RT 02/21 
No. 79, Abadijaya, Sukmajaya Depok. Waktu peneli�an 
ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 
2015/2016, bulan Januari sampai Maret 2016. Dalam 
Peneli�an Tindakan Kelas (PTK) ini yang menjadi subjek 
peneli�an adalah siswa kelas IX-2 yang terdiri dari 41 
siswa dengan komposisi perempuan 28 siswa dan laki-
laki 13 siswa. 

Metode yang digunakan dalam peneli�an ini 
adalah metode peneli�an �ndakan kelas. Peneli�an 

�ndakan kelas (PTK) adalah peneli�an �ndakan yang 
dilakukan dengan tujuan memperbaiki mutu prak�k 
pembelajaran di kelas. Fokus peneli�an �ndakan kelas 
adalah siswa atau proses pembelajaran di kelas. 
Tujuan utama peneli�an �ndakan kelas ini adalah 
meningkatkan hasil belajar matema�ka di kelas IX-2 
SMP YAPPA Depok melalui metode pemecahan 
masalah. 

Desain yang digunakan dalam peneli�an �ndakan 
ini adalah model Kemmis dan Mc. Taggart. Rancangan 
ini mempunyai siklus yang terdiri dari rencana, aksi, 
observasi, dan refleksi yang dilakukan secara berulang. 
Siklus dalam peneli�an �ndakan kelas ini dapat 
digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 1.  Desain Peneli�an Ac�on Research Kemmis dan 
Mc.Taggart 

 
Peneli�an ini dilakukan selama sembilan minggu. 

Pada dua minggu pertama dipakai untuk persiapan 
yang melipu� mempersiapkan bahan ajar, membuat 
RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran), membuat 
soal pre test dan post test, dan menyususn instrumen 
pengamatan. Rancangan pembelajaran disusun untuk 
2 siklus.  

Tindak lanjut atau pengembangan perencanaan 
�ndakan akan dilakukan apabila setelah dilakukan 
kegiatan pada �ap siklus belum menunjukkan 
peningkatan hasil yang op�mal. Pada �ndak lanjut ini 
kegiatan dirancang dengan mengacu pada siklus 
sebelumnya. Dari hasil diskusi dan evaluasi dijadikan 
per�mbangan dalam merancang pembelajaran 
selanjutnya apabila �ndakan pada siklus I atau siklus 
berikutnya belum op�mal. 

Pada minggu berikutnya dilaksanakan peneli�an 
�ndakan kelas yang dirancang selama 2 siklus. 
Rancangan pembelajaran pada siklus ke 2 dilakukan 
berdasarkan pada hasil revisi dari siklus sebelumnya. 
Pada se�ap siklus melalui empat tahapan, yaitu 
perencanaan, �ndakan pembelajaran, pengamatan 
terhadap proses �ndakan dan refleksi terhadap 
pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan 
metode pemecahan masalah. Pada minggu-minggu 
berikutnya dipakai untuk menyusun laporan. 

Ulfah, Peningkatan hasil belajar matema�ka tentang pola bilangan …... 
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Hasil intervensi �ndakan yang diharapkan dalam 
peneli�an ini adalah peningkatan hasil belajar siswa 
pada mata pelajaran Matema�ka dengan pokok 
bahasan materi pola bilangan pada siswa kelas IX-2. 
Peningkatan hasil belajar ini dapat dilihat dari 
perbandingan antara nilai siswa dalam mengerjakan 
instrumen tes sebelum (pre test)  dan sesudah (post 
test) mendapatkan perlakuan/�ndakan berupa 
kegiatan pembelajaran Matema�ka dengan 
menggunakan metode pemecahan masalah mencapai 
kriteria ketuntasan minimal (KKM) sebesar 75, dengan 
ketuntasan klasikal sebesar 75%. 

Teknik pengumpulan data dalam peneli�an ini 
adalah evaluasi, observasi, diskusi, dokumentasi. 
Evaluasi dinyatakan dengan hasil tes yang akan 
dipergunakan untuk mendapatkan data tentang hasil 
belajar siswa. Hasil observasi atau pengamatan 
dipergunakan untuk mengumpulkan data tentang 
bagaimana ak�vitas guru dan ak�vitas siswa selama 
pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan 
metode pemecahan masalah. Hasil diskusi antara 
peneli� dan kolaborator (guru matema�ka lainnya) 
sebagai hasil refleksi terhadap pelaksanaan �ndakan 
pada se�ap siklus. Hasil dokumentasi berupa foto-foto 
kegiatan/proses pembelajaran matema�ka dengan 
menggunakan metode pemecahan masalah 
diharapkan dapat menunjang data mengenai ak�vitas 
guru dan ak�vitas siswa selama proses pembelajaran 
dengan menggunakan metode pemecahan masalah. 

Teknik yang digunakan dalam menganalis data 
yang terkumpul dilakukan dengan penghitungan 
persentase hasil belajar siswa pada mata pelajaran 
matema�ka. Teknik ini digunakan untuk memudahkan 
dalam melihat hasil belajar matema�ka siswa sebelum 
dan sesudah diberikan �ndakan menggunakan metode 
pemecahan masalah. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tindakan yang dilakukan dalam 2 siklus, ditemukan 
adanya peningkatan hasil belajar siswa pada mata 
pelajaran matema�ka melalui metode pemecahan 
masalah. Siklus I dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 
2016, terdiri dari 2 kali pertemuan. Secara rinci 
diuraikan dalam paparan berikut: 

Siklus I pertemuan pertama guru mengondisikan 
siswa, lalu guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
mengenai pokok bahasan pola bilangan. Kemudian 
menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan 
selama proses pembelajaran berlangsung. Guru 
menjelaskan penilaian hasil belajar siswa, yaitu 
penilaian proses dilihat dari ak�vitas yang dilakukan 
siswa selama proses pembelajaran berlangsung dan 
penilaian hasil dilihat dari nilai tes siswa. Selanjutnya 
guru membagikan lembar pre-test pada �ap siswa 
untuk mengetahui kemampuan awal siswa dan 
menjelaskan tata cara pengerjaan pre test, serta lama 
waktu mengerjakannya. Setelah selesai mengerjakan 
pre test dilanjutkan dengan kegiatan diskusi kelompok. 

Kemudian siswa diberikan suatu masalah yang harus 
dipecahkan dengan diskusi kelompok dan hasil diskusi 
kelompok dipresentasikan di depan kelas sementara 
siswa lain diberi kesempatan untuk menanggapi atau 
menyanggah hasil kelompok presentasi, setelah itu 
diadakan refleksi diri/evaluasi terhadap proses 
pembelajaran yang telah dilakukan. 

Siklus I pertemuan kedua, guru lebih intensif dalam 
pembelajaran di kelas. Kemudian guru membentuk 
kelompok belajar siswa dan mengarahkan siswa untuk 
mengatur posisi kursi agar komunikasi antar anggota 
kelompok dapat berjalan lancar, serta mengarahkan 
se�ap kelompok membagi tugas untuk memudahkan 
dan mempercepat proses pemecahan masalah. Guru 
memberikan contoh masalah yang berkaitan dengan 
materi pembelajaran, yang sebelumnya guru 
menjelaskan materi pembelajaran terlebih dahulu dan 
melakukan tanya jawab seputar materi pembelajaran. 
Siswa memperha�kan dan menjawab pertanyaan yang 
diberikan guru secara serentak. Guru memunculkan 
masalah pertama berkaitan dengan pola bilangan 
tertentu, guru meminta siswa untuk memecahkan 
masalahnya.  Setelah itu guru memberikan contoh 
masalah kedua, berkaitan dengan pola bilangan 
segi�ga pascal. Ke�ka ditanya oleh guru, siswa terdiam 
sejenak, kemudian guru mengarahkan siswa, dan 
memecahkan masalah bersama-sama. Selanjutnya 
guru membagikan lembar permasalahan untuk masing
-masing kelompok dan meminta siswa untuk terlibat 
ak�f dalam pemecahan masalah yang dihadapi. 

Guru meminta siswa melaksanakan diskusi 
kelompok dan mengarahkan siswa untuk 
mengumpulkan data, mengiden�fikasi masalah, 
menentukan rumus model matema�s untuk 
penyelesaian, dan melakukan perhitungan terhadap 
model matema�ka yang telah dipilih masing-masing 
kelompok. Guru mengarahkan siswa untuk 
menyiapkan hasil diskusinya dan meminta perwakilan 
kelompok untuk menuliskan jawaban/pemecahan 
masalah di papan tulis dan mempresentasikannya. 
Kemudian menjelaskan langkah-langkah pemecahan 
masalah yang telah dilakukan. Selanjutnya guru 
meminta siswa/kelompok lain untuk memberikan 
tanggapan. Beberapa siswa menayakan cara 
pemecahan masalah yang belum dimenger�, dan 
kelompok presentasi memberikan jawaban/penjelasan 
dari pertanyaan yang diajukan.  

Guru membantu siswa dalam mengkaji ulang 
proses pemecahan masalah dengan melakukan tanya 
jawab dan memberikan penguatan terhadap hasil 
pemecahan masalah siswa. Kemudian guru 
membagikan lembar post-test dan menjelaskan tata 
cara mengerjakannya. Guru bersama siswa 
menyimpulkan materi pembelajaran yang telah 
dilakukan berdasarkan hasil pemecahan masalah yang 
telah dilakukan. Kemudian guru memberikan 
pengarahan dan evaluasi terhadap proses 
pembelajaran terlebih pada pelaksanaan post test. 
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Kemudian guru menutup pembelajaran dan 
meninggalkan kelas.  

Deskripsi data pencapaian terbagi atas perolehan 
nilai siswa pre test dan post test serta pencapaian 
se�ap indikator hasil belajar. Di bawah ini akan 
diuraikan masing-masing bagian tersebut; Perolehan 
nilai siswa berdasarkan nilai pretest pada siklus I, yaitu 
2,9% sangat rendah; 37,1% rendah; 51,4% cukup baik;  
2,9% kemampuan �nggi; dan 5,7% kemampuan sangat 
�nggi. Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan 
bahwa kemampuan awal siswa kelas IX-2 sudah cukup 
baik. Perolehan nilai post test siswa pada siklus I, yaitu 
29 siswa dari 41 siswa yang mencapai kriteria 
ketuntasan minimal (KKM) ≥ 75 sehingga diperoleh 
ketuntasan belajar secara klasikal 65,7%, dengan nilai 
rata-rata kelas sebesar 76. 

Berdasarkan hasil pencapaian se�ap indikator pada 
siklus I diperoleh pencapaian indikator dari hasil pre 
test sebesar 60,2%, dan pencapaian indikator dari hasil 
post test sebesar 70,6% yang berar� terjadi 
peningkatan sebesar 10,4%.  

Berdasarkan perolehan data di atas, maka �ndakan 
pada siklus I belum dapat dikatakan berhasil, karena 
masih terdapat siswa yang belum mencapai kriteria 
letuntasan minimal (KKM) yaitu 75, sehingga 
ketuntasan klasikal belum mencapai target yaitu 75%. 
Masalah yang dapat diiden�fikasi pada refleksi siklus I 
antara lain karena penyiapan media yang digunakan 
selama proses pembelajaran berlangsung kurang 
efisien, pengelolaan waktu pembelajaran �dak efisien, 
sehingga beberapa kegiatan dalam proses 
pembelajaran �dak dapat berjalan dengan efek�f, 
seper� mengorganisasikan siswa dalam kelompok, 
mengerjakan tugas diskusi kelompok, 
mempresentasikan hasil diskusi dan memberikan 
tanggapan, mengkaji ulang/merefleksikan proses 
pemecahan masalah yang telah dilakukan, merangkum 
atau menarik kesimpulan, dan pelaksanaan post test. 

Keberanian siswa dalam menyampaikan pendapat, 
maupun ide/gagasannya masih kurang. Ini terlihat dari 
sedikitnya siswa yang berani memberikan tanggapan 
dari presentasi kelompok. Selain itu, keberaniaan siswa 
dalam bertanya masing belum op�mal. Ini terlihat dari 
siswa belum berani menanyakan hal-hal yang belum 
dipahami mengenai materi pembelajaran, maupun 
pada saat memecahkan masalah yang diberirikan. 
Siswa baru mau bertanya setelah guru berkeliling 
mendeka� siswa. 

Siklus II yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 
2016 tahap perencanaan diperlakukan sama dengan 
siklus pertama. Untuk tahap pelaksanaan pertemuan 
pertama guru memberikan penguatan kembali tentang 
materi di pertemuan sebelumnya. Kemudian siswa 
dibentuk dalam kelompok baru dengan menyatukan 
siswa yang paham dan kurang paham akan materi pola 
bilangan yang dilihat dari hasil post test pada siklus I. 
Selanjutnya guru memberikan permasalahan pola 

bilangan Fibonacci dan penggunaan rumus dalam pola 
bilangan sederhana. 

Pada pertemuan kedua,siswa sangat bersemangat 
dalam diskusi dan menyelesaikan permasalahan yang 
mereka hadapi. Se�ap kelompok berlomba untuk 
menjawab dan mempresentasikan jawaban yang telah 
mereka temui. Proses pembelajaran pada pertemuan 
ini lebih ak�f dan hidup. Siswa yang sudah memahami 
materi membantu temannya yang lain agar mereka 
dapat memahami materi bersama. 

Guru membantu siswa dalam mengkaji ulang 
proses pemecahan masalah dengan melakukan tanya 
jawab dan memberikan penguatan terhadap hasil 
pemecahan masalah siswa. Kemudian guru 
membagikan lembar post-test dan menjelaskan tata 
cara mengerjakannya. Guru bersama siswa 
menyimpulkan materi pembelajaran yang telah 
dilakukan berdasarkan hasil pemecahan masalah yang 
telah dilakukan. Selanjutnya guru memberikan 
pengarahan dan evaluasi terhadap proses 
pembelajaran terlebih pada pelaksanaan post test 
pada siklus II ini. Kegiatan terakhir guru menutup 
pembelajaran dan meninggalkan kelas. 

Kemauan guru untuk mencoba strategi 
pembelajaran yang baru pun sudah tampak, sehingga 
dapat mengubah kondisi kelas menjadi hidup. Karena 
interaksi antara guru dan siswa maupun antar siswa 
terjalin dengan baik, sehingga menimbulkan kedekatan 
yang harmonis. Dengan adanya pengarahan dan 
bimbingan secara kon�nyu dapat meningkatkan 
pemahaman siswa mengenai tugas-tugasnya dan 
memahami proses pembelajaran dengan 
menggunakan metode pemecahan masalah. 
Pemberian mo�vasi kepada siswa dapat meningkatkan 
par�sipasi siswa terhadap proses pembelajaran. 

Deskripsi data pencapaian terbagi atas perolehan 
nilai siswa post test siklus I dan post test siklus II serta 
pencapaian se�ap indikator hasil belajar. Di bawah ini 
diuraikan masing-masing bagian tersebut; Perolehan 
nilai siswa berdasarkan nilai post test pada siklus I 
menunjukkan hasil yang cukup baik, berdasarkan hasil 
post test pada siklus I diperoleh ketuntasan belajar 
secara klasikal sebesar 65,7%, ini berar� terdapat 12 
orang dari 41 siswa yang belum tuntas dan 
memperoleh nilai rata-rata kelas sebesar 76. 
Perolehan nilai post test siswa pada siklus II, yaitu 39 
siswa dari 41 siswa yang hadir pada siklus II mencapai 
kriteria ketuntasan minimal (KKM) ≥ 75 sehingga 
diperoleh ketuntasan belajar secara klasikal 94,3% 
dengan nilai rata-rata kelas sebesar 90. Perbandingan 
hasil perolehan nilai post test siklus I dan post test 
siklus II dapat disajikan dalam tabel berikut: 

 
Tabel 1. Perbandingan Hasil Post Test Siklus I dan Post Test 

Siklus II 

No Kriteria Siklus I Siklus II 

1 Rata-rata Nilai 7,6 9 

2 Nilai Minimum 6,5 7,5 

3 Nilai Maksimum 9 10 

4 KKM 7,5 7,5 

5 Ketuntasan (%) 65,7 94,3 

 

Ulfah, Peningkatan hasil belajar matema�ka tentang pola bilangan …... 



870      

 

Jurnal Lingkar Mutu Pendidikan, Volume 10 April 2017, hlm 839-903 

Berdasarkan hasil pencapaian se�ap indikator pada 
siklus II diperoleh pencapaian indikator sebesar 89,3%. 
Pencapaian se�ap indikator hasil post test siklus I dan 
post test siklus II, dapat disajikan dalam tabel berikut 
ini: 

 
Tabel 2. Hasil Pencapaian Se�ap Indikator Siklus II 

Tabel di atas menggambarkan pencapaian se�ap 
indikator pada siklus II mengalami peningkatan. Pada 
siklus I pencapaian se�ap indikator sebesar 71% dan 
pada siklus II naik menjadi 89,3%. Hal ini berar� 
pencapaian se�ap indikator pada siklus II mengalami 
peningkatan sebesar 18,3%. 

Berdasarkan data di atas dapat terlihat bahwa 
seluruh pencapaian se�ap indikator pada siklus II 
mengalami peningkatan. Hal ini berar� seluruh 
indikator pada pokok bahasan pola bilangan telah 
tuntas. Dapat diketahui pula bahwa hampir seluruh 
siswa mengalami peningkatan. Jumlah siswa yang �dak 
tuntas pada siklus II berjumlah dua siswa. Hal ini 
disebabkan karena siswa kurang tertarik dengan 
pelajaran Matema�ka. Target ketuntasan klasikal telah 
melebihi target, yaitu sebesar 94,3%. 

Pada siklus II hasil analisis peneli�an yang telah 
dilakukan adalah sebagai berikut: 100% siswa 
mengalami peningkatan hasil belajar. Meskipun pada 
siklus II, terdapat duasiswa yang �dak tuntas, tetapi 
masih menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar. 
Berdasarkan pencapaian se�ap indikator, bahwa 
seluruh indikator pada materi pola bilangan 
mengalami peningkatan. Sehingga pencapaian se�ap 
indikator dapat dikatakan tuntas. Berdasarkan hasil 
kerja siswa dalam kelompok dan ak�vitas siswa dalam 
pembelajaran mengalami peningkatan pada siklus II. 

Guru sudah terlihat memahami metode 
pemecahan masalah yang diterapkan di kelas, 
sehingga guru mampu mengontrol pengelolaan kelas 
dengan baik, guru sudah dapat memo�vasi siswa 
untuk terlibat ak�f dalam pemecahan masalah, dan 
dalam mengak��an diskusi. Keberanian siswa dalam 
menanyakan hal-hal yang belum dipahami kepada 
guru meningkat. Siswa sudah �dak malu-malu lagi 
untuk menanyakan materi yang sulit, atau mengalami 
kesulitan dalam pemecahan masalah. Interaksi antara 
siswa dan guru, serta antar siswa dapat terjalin lebih 
baik. Dalam mempresentasikan hasil diskusi kelompok, 

siswa mulai berani untuk maju mempresentasikan 
dengan keinginannya sendiri, tanpa harus ditunjuk 
terlebih dahulu oleh guru. 

Karena hasil pelaksanaan �ndakan pada siklus II 
telah mencapai target yang ditentukan dan telah 
terbuk� bahwa metode pemecahan masalah dapat 
meningkatkan hasil belajar matema�ka, maka 
peneli�an ini cukup sampai siklus II dan �dak perlu 
dilanjutkan untuk siklus selanjutnya. 

 
SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan peneli�an 
�ndakan kelas (PTK) dapat disimpulkan bahwa adanya 
peningkatan ak�vitas siswa pada se�ap aspek 
penilaian pada siklus II mengalami peningkatan yang 
baik. Peningkatan hasil perolehan nilai siswa, yaitu 
pada siklus I diperoleh nilai rata-rata kelas sebesar 76 
dengan ketuntasan belajar sebesar 65,7%, dengan 
jumlah siswa yang �dak mencapai KKM 12 orang. 
Sedangkan pada siklus II memperoleh nilai rata-rata 
kelas mencapai angka 90, dengan ketuntasan belajar 
secara klasikal 94,3%, dengan jumlah siswa yang �dak 
mencapai KKM 2 orang. Dengan memper�mbangkan 
hal-hal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa metode 
pemecahan masalah, terbuk� dapat meningkatkan 
hasil belajar Matema�ka siswa kelas IX-2 pada pokok 
bahasan pola bilangan.  

Saran yang dapat diajukan berdasarkan peneli�an 
yang telah dilakukan adalah bagi siswa diharapkan 
mau terlibat ak�f dalam sejumlah kegiatan 
pembelajaran yang dilakukan. Untuk guru menerapkan 
metode pemecahan masalah secara krea�f, serta 
mengembangkannya baik dari sisi variasi masalah 
maupun media atau sumber belajar yang menarik dan 
melakukan la�han-la�han agar dapat melaksanakan 
metode pemecahan masalah dengan efek�f dan 
efisien. Teruntuk pihak sekolah hendaknya 
mengadakan pela�han bagi guru untuk menerapkan 
metode pemecahan masalah dalam pembelajaran 
serta memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada 
guru untuk mengembangkan dan meningkatkan 
kemampuan profesionalitasnya. 
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No Indikator Post Test Siklus I Post Test Siklus II Peningkatan 

1 
Memahami pola barisan 
sederhana 

86% 100% 14% 

2 
Menjelaskan jenis-jenis pola 
bilangan sederhana 

73,3% 89,3% 16% 

3 
Menentukan dan menghitung 
pola bilangan Fibonacci 

68,5% 88,7% 20,2% 

4 
Menghitung Pola Bilangan 
Sederhana Menggunakan Rumus 

45,7% 76% 30,3% 

5 
Menghitung Pola Bilangan 
Segitiga Pascal dengan Rumus 

83,6% 93,3% 9,7% 

6 
Menentukan nilai suku ke-n dari 
suatu pola bilangan 

68,7% 88,5% 19,8% 

 Respon Siswa    71%    89,3%    18,3% 

 



 

 

BERMAIN TOPS PLAY LEMPAR TANGKAP BOLA TENIS BEKAS MENINGKATKAN 
HASIL BELAJAR PASSING ATAS BOLAVOLI 
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Abstract. Playing becomes a student's need, the play approach is essen�al in every aspect of student life. Playing unconsciously 
by students will influence the dynamic and harmonious movement. However, students have difficul�es while learning the top 
passing bolavoli material. The purpose of this study is to improve the learning outcomes of passing the students through playing 
tops play throwing catch tennis balls used. Play tops play throwing catch tennis ball used to be selected because the 
characteris�cs of junior high school students love to play. This study is a classroom ac�on research with two cycles. This study 
was conducted in the academic year 2014/2015. The subjects of the study were students of class VII A SMP Negeri 88 West 
Jakarta, amoun�ng to 40 students. The cycle stage is, planning, execu�on, observa�on, and reflec�on. The result of the average 
grade in cycle I is 52,52 and in cycle II 76,18. So based on research on cycle I and cycle II through playing tops play throwing 
catch tennis ball used learning basic passing technique can be increased. 
 
Keywords: playing, passing over, learning outcomes. 
 
Abstrak. Bermain menjadi kebutuhan siswa, pendekatan bermain sangat pen�ng dalam se�ap aspek kehidupan siswa. Bermain 
tanpa disadari oleh siswa akan memengaruhi gerakan yang dinamis dan harmonis. Namun, siswa mengalami kesulitan saat 
belajar materi bolavoli passing atas. Tujuan peneli�an ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar passing atas siswa melalui 
bermain tops play lempar tangkap bola tenis bekas . Bermain tops play lempar tangkap bola tenis bekas dipilih karena 
karakteris�k siswa SMP senang bermain. Peneli�an ini merupakan peneli�an �ndakan kelas dengan dua siklus. Peneli�an ini 
dilaksanakan pada tahun pelajaran 2014/2015. Subyek peneli�an adalah siswa kelas VII A SMP Negeri 88 Jakarta Barat yang 
berjumlah 40 siswa. Tahapan siklus adalah, perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi.  Hasil nilai rata-rata kelas di 
siklus I sebesar 52,52 dan pada siklus II 76,18. Jadi berdasarkan peneli�an pada siklus I dan siklus II melalui bermain tops play 
lempar tangkap bola tenis bekas pembelajaran teknik dasar passing atas dapat meningkat. 
 
Kata kunci :  Bermain ,passing atas, hasil Belajar.  

PENDAHULUAN 

Mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan 
kesehatan (PJOK) merupakan sarana untuk mendorong 
pertumbuhan fisik, perkembangan psikis, keterampilan 
motorik, pengetahuan, dan penalaran, penghayatan 
nilai–nilai (sikap mental–emosional–spor�fitas–
spiritual–sosial), serta pembiasaan pola hidup sehat 
yang bermuara untuk merangsang pertumbuhan dan 
perkembangan kualitas fisik dan psikis yang seimbang. 
Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan di sekolah  
juga mempunyai peran yang pen�ng dalam 
pembentukan siswa.  

Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan 
terdapat kegiatan bermain dan belajar gerak. Seorang 
teknokrat olahraga Indonesia mengatakan pengalaman 
gerak dasar sangat pen�ng sebagai proses �ndak 
lanjut mencapai hasil pembelajaran. Sehingga 
penguasaan gerak dasar (fundamental) merupakan 
faktor paling pen�ng pada materi mata pelajaran 
pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. 

Materi dalam kurikulum 2013 mata pelajaran 
pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan melipu�: 
permainan, ak�vitas pengembangan, ak�vitas senam, 
ak�vitas ritmik, ak�vitas air, kebugaran  dan 
kesehatan. Semua materi itu diaplikasikan ke dalam 

kompetensi dasar yang harus dicapai oleh semua 
siswa. 

Materi permainan olahraga merupakan materi 
olahraga yang sangat digemari oleh siswa. Siswa 
merasakan suatu kebutuhan untuk mengisi waktu 
luang menyalurkan kegemaran dan sebagai penambah 
pergaulan di sekolah bahkan dapat mencapai prestasi 
jika dikembangkan di ekstrakurikuler olahraga. 

Materi permainan memerlukan teknik dasar antara 
lain membawa bola (dribbling) melempar atau 
mengoper bola (passing), menangkap bola (catching) 
dan menembak (shoo�ng). Semakin baik �ngkat 
penguasaan teknik dasar, siswa akan semakin mudah 
dalam mempelajari kemampuan bermain. Kesulitan 
bagi siswa adalah saat materi passing atas bolavoli, 
sehingga pada saat materi ini siswa �dak menunjukkan 
hasil belajar yang menggembirakan. Apalagi dalam 
permainan bolavoli yang benar. 

Alokasi waktu 3 jam pelajaran, terbatasnya sarana 
–prasarana di sekolah merupakan penyebab 
kemampuan siswa yang belum sesuai harapan. 
Peranan yang sangat pen�ng adalah guru, maka guru 
PJOK benar–benar harus memiliki inovasi dalam 
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mengajar, misalnya memilih metode yang tepat dan 
benar serta menarik bagi siswa. 

Bermain tops play lempar tangkap bola tennis 
bekas, merupakan suatu cara yang dapat meningkatan 
hasil belajar siswa khususnya koordinasi teknik dasar  
mengoper bola (passing). Bermain tops play lempar 
tangkap bola tennis bekas sangat mudah dan suatu 
alterna�f yang baik untuk mengatasi kesulitan dan 
hambatan  pembelajaran passing atas pada siswa. 

SMP Negeri 88 di wilayah kota Jakarta Barat adalah 
sekolah dengan sarana dan prasarana yang belum 
memadai (�dak memiliki lapangan untuk olahraga 
yang sesuai aturan lapangan olahraga). Penggunaan 
dan pengaturan lapangan serta alat-alat sangat 
terbatas untuk digunakan oleh �ga orang guru PJOK. 

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis 
merumuskan peneli�an ini yaitu: “Apakah bermain 
tops play lempar tangkap bola tenis bekas dapat 
meningkatkan hasil belajar teknik dasar passing atas 
pada permainan bolavoli?” Tujuan dari penelei�an ini 
adalah, meningkatkan hasil belajar passing atas 
melalui bermain tops play manfaat yang didapat dari 
peneli�an ini adalah  memberikan inspirasi kepada 
teman sejawat khususnya guru PJOK. 

Hakikat bermain adalah bergerak bebas, pakai alat 
atau �dak pakai alat, dan dilakukan oleh sekelompok 
orang atau sendiri.  Bermain biasanya dilakukan pada 
usia 12 s.d 16 tahun. Pada usia ini anak masih labil 
kejiwaannya, mencari figur atau iden�tas diri, dan 
cenderung banyak gerak.  Siswa selama di sekolah 
lebih banyak bermain, untuk itu perlu arahan yang 
bertujuan menanamkan sikap mandiri, tanggung 
jawab, dan kerjasama antar siswa.   

Penanaman sikap mandiri, tanggung jawab, dan 
kerjasama dapat dilakukan dalam bentuk bermain 
olahraga.  Permainan dilakukan secara berkelompok 
atau beregu, sehingga seluruh siswa dapat bermain 
semuanya, baik siswa laki-laki maupun  siswa 
perempuan.   

Siswa sudah belajar dan berla�h suatu olahraga 
tertentu, tanpa takut atau �dak mampu melakukan 
gerakaan-gerakan yang sulit secara �dak sadar dengan 
bermain. Bermain secara alami atau kodrat yang 
dilakukan manusia sudah ada dalam dirinya, atau 
bawaan anak.  Sejak balita (bayi lima tahun) diusia TK 
90% nalurinya ingin bermain. Pada usia remaja atau 
ke�ka anak masuk jenjang SMP, bermain sudah 
menjadi kebutuhan siswa. Siswa pada tahap ini sudah 
banyak mengenal teknik dasar bermain. Dengan 
demikian bermain sangat digemari anak pada usia 
tersebut. Dari uraian di atas dapat disimpulkan 
bermain bagi siswa sangan pen�ng dalam kegiatan 
pembelajarannya, sampai ke tahapan belajar 
berikutnya 

Setelah tahapan bermain kemudian belajar, maka 
tahapan berikutnya adalah berla�h. Berla�h adalah 
suatu kegiatan belajar yang maksimal.  Dalam la�han 
olahraga yang maksimal akan menghasilkan gerakan 

yang sempurna, akan menghasilkan koordinasi 
gerakan yang baik. (BE.Rahantokam 2007, 28)  Dengan 
demikian  guru dituntut lebih krea�f dan inova�f  
dalam kegiatan pembelajaran. Baik menciptakan atau 
menggunakan  alat peraga, metode bermain, atau 
media.            

Koordinasi gerak adalah suatu rangkaian gerakan 
yang dilakukan secara bersamaan dan terus-menerus 
sampai antara satu gerak ke gerak lain dilakukan 
secara ru�n. Dengan demikian koordinasi gerak dasar 
diperlukan untuk menggabungkan atau menyelaraskan 
gerak dasar menjadi teknik dasar permainan, misalnya 
bolabasket, sepak bola, bolavoli dll. 

Gerak yang mendasar dalam permainan adalah 
jalan, lari. Lempar, tangkap, lompat, memukul, 
mengoper atau bermain (gerak dasar). (Furqon 2011, 
73). Ku�pan tersebut menggambarkan betapa 
pen�ngnya gerak dasar dan teknk dasar olahraga, 
dengan demikian menguasai suatu permainan diawali 
dengan bermain.  Kekurang mampuan penguasaan 
teknik dasar, dapat menyebabkan permainan itu �dak 
berjalan dengan baik, �dak, maka ada indikasi 
koordinasi gerak itu �dak berjalan, koordinasi �dak 
jalan mengakibatkan permainan itu �dak enak di 
tonton.  

Anak didik untuk mampu berolahraga dengan baik, 
harus mampu menguasai gerak dasar terlebih dahulu. 
Bolabasket, sepakbola, dan bolavoli memiliki 
karakteris�k badan �nggi, lengan panjang, dan 
diameter lebar, kapasitas aerobik dan anaerobik �nggi, 
daya tahan mengatasi lelah dan tekanan, Intelegensi 
tak�k, dan koordinasi gerakan. (BE.Rahantokam 2007, 
44) 

Bulu Tangkis adalah permainan dengan koordinaasi 
gerakan, jangkauan tangan, daya tahan, intelegensi 
tak�k. Contoh-contoh cabang olahraga permainan di 
atas dapat disimpulkan bahwa unsur dominan adalah 
koordinasi gerak atau teknik dasar. Kordinasi gerak 
adalah gerak anggota tubuh dengan mata. Pen�ngnya 
koordinasi gerak dasar di dalam pembelajaran PJOK 
menjadi lengkap jika dilihat dari unsur – unsur 
dominan dalam permainan dan cabang olahraga. 

Is�lah  tops play adalah cara bermain yang 
sederhana, yang dapat diiku� semua orang, sedangkan 
lempar tangkap lempar bola tenis bekas, adalah tahap 
gerak dalam bermain (Furqon 2011, 17). Tahap fiksasi 
adalah tahapan untuk dapat menguasai bentuk – 
bentuk gerak yang dipelajari melalui la�han – la�han 
yang teratur dan berulang – ulang untuk menguatkan 
kerja otot, sesuai dengan bentuk gerakan yang 
dipelajari itu dapat dilakukan dengan lancar. Tahapan 
otoma�sasi adalah melakukan bentuk – bentuk 
gerakan dengan cepat, luwes dan lancar tanpa 
melakukan pemusatan pikiran yang sangat mendalam, 
karena gerakan tersebut telah menjadi darah 
dagingnya. 

Pembelajaran tahapan gerak yang diharapkan oleh 
guru tentunya adalah daya gerak yang dilakukan dalam 



873  

 

memberikan keterampilan kepada siswa untuk 
berusaha mencoba, menemukan, dan 
mengembangkan kemampuannya dalam permainan. 
Bermain �dak terlepas dari ar� belajar pada 
umumnya. Tujuannya adalah untuk menguasai teknik 
dasar olahraga yang dipelajari dan mampu melakukan 
teknik  dasar itu sendiri. 

Hakikat permainan adalah salah satu bentuk 
permainan yang dimainkan oleh seseorang secara 
berkelompok atau regu. Upaya untuk meningkatkan 
keterampilan bermain bolavoli adalah sepenuhnya dari 
koordinasi gerak dasar dan teknik dasar bermain, 
selain kerja sama �m, koordinasi gerak dasar yang 
dihasilkan dari belajar gerakan bolavoli adalah 
mencapai penampilan koordinasi gerak dasar dari 
teknik dasar bermain yang op�mal. (Tedjasaputra 
2011, 17) 

Keterampilan gerak memerlukan adaptasi terhadap 
pola gerakan yang mengintegrasikan jenis–jenis 
gerakan dasar. Hasil keterampilan gerak tersebut  
merupakan in� dari teknik  dasar. Hakikat teknik dasar 
passing atas dalam permainan bola voli merupakan 
usaha seorang pemain bola voli dengan cara 
menggunakan suatu teknik tertentu yang tujuannya 
adalah untuk mengoper bola yang dimainkannya itu 
kepada teman seregu untuk dimainkan di lapangan. 
Pada permainan bolavoli, bola �dak boleh menyentuh 
lapangan. Sentuhan bola yang sebentar sudah cukup 
untuk mencegah jatuhnya bola ke tanah, tetapi �dak 
cukup sampai disitu saja, bola juga harus diteruskan 
pada rekan seregu atau dipantulkan ke daerah lawan, 
dan gerakan ini harus dilakukan dengan cara yang 
menguntungkan pihak regu sendiri. (BE.Rahantokam 
2007, 69). 

Passing atas adalah cara pengambilan bola atau 
mengoper bola dari atas dengan jari-jari tangan. Bola 
yang datang dari atas diambil dengan jari-jari tangan di 
atas, agak di depan kepala. Pengambilan bola dari atas 
dengan jari-jari tangan itu biasanya dilakukan untuk: 
1). Pengambilan bola yang datang dari atas atau 
menerima bola dari atas kepala, 2). Memberikan 
umpan kepada teman yang akan melakukan smash 
yang sering disebut set up. Sikap permulaan pada 
teknik passing atas adalah berdiri tegak, kedua kaki 
agak dibuka, kedua lutut agak ditekuk badan sedikit 
condong ke depan. Kedua siku ditekuk, jari-jari tangan 
dijarangkan dan dikuatkan membentuk setengah bola. 
Ibu jari tangan berdekatan hingga membentuk huruf V 
ke bawah dan berada di depan sebelah atas dekat 
dahi. (Suharno 2007, 3) 

Gerakan pada saat bola datang mendekat, segera 
jari-jari tangan dipukulkan pada bola dengan gerakan 
jari-jari tangan dikuatkan lalu dipukulkan pada bola, 
sehingga kedua siku lurus ke atas dan serong ke 
depan. Kedua lutut diluruskan sehingga tumit 
terangkat. Pada saat jari-jari tangan bersentuhan 
dengan bola, segera gerakan tangan, pergelangan 

tangan, lengan, badan, lutut dan kaki secara serempak 
hingga merupakan suatu gerakan yang harmonis. 

Tahapan gerakan passing atas  sebagai berikut: 
tahap persiapan: a). sikap badan: badan sedikit 
condong ke depan, berat badan bertumpu pada ke 
dua kaki, b) sikap kaki: kedua lutut sedikit ditekuk 
dengan jarak antara kedua kaki, kira-kira selebar bahu, 
dan satu kaki di depan, c) sikap tangan: tangan 
diangkat se�nggi dahi, jari-jari direganggkan dan kedua 
ibu jari membentuk satu sudut. tahap kontak dengan 
bola: a) sikap lengan: lengan digerakan lurus ke atas, b) 
sikap siku: kedua siku lurus ke atas, c) sikap tangan: 
tangan digerakkan ke atas sehingga harmonis dengan 
gerakan lengan, d) sikap jari-jari: pada saat bola datang 
mendekat, segera jari-jari tangan dikuatkan dan 
dipukulkan pada bola dengan ruas jari pertama dan 
kedua terutama ruas pertama ibu jari. Tahap gerak 
lanjutan: a) sikap kaki: kedua kaki sedikit diluruskan 
mengiku� gerakan badan, b) pergerakan: pergerakan 
disini adalah mengambil posisi siap seper� pada posisi 
tahap pertama, c) arah: arah yang dimaksud adalah 
menempatkan badan dengan jalannya permainan dan 
selalu siap untuk melakukan passsing atas.  

Hakikat bermain tops play lempar tangkap bola 
tenis bekas adalah jenis permainan bola kecil dengan 
cara sendiri atau bersama – sama, dengan satu tangan 
atau dua tangan, dengan gerakan mengayun dari 
bawah lengan (underarm) ke arah sasaran atau teman 
bermain dan menangkapnya selalu dengan satu 
tangan. Gerakan ini akan terlihat koordinasi tangan 
dan mata berkaitan dengan penampilan dalam 
berbagai permainan bola yang bersifat beregu yang 
menuntut se�ap pemain  untuk dapat membawa, 
menggiring dan melempar – menangkap bola, serta 
menembak bola. 

Sikap awal pada permainan ini adalah sikap berdiri 
kedua kaki dibuka, salah satu tangan memegang bola 
disamping badan, pandangan ke depan arah sasaran. 
Gerakan Langkahkan salah satu kaki kedepan, 
bersamaan dengan itu ayunkan bola dari bawah 
lengan (under arm) 

Gerakan tangkap atau menangkap adalah 
menerima sesuatu atau bola dari arah lemparan 
ver�kal ataupun horizontal, dan menangkap dengan 
satu tangan. Sikap awal: sikap berdiri tegak atau 
membungkukan badan. Salah satu tangan siap 
menerima bola, pandangan melihat bola. Gerakannya: 
menangkap bola dari bawah ayunkan lengan dengan 
tepat. Tangkapan bola �dak goyah atau memantul ke 
tanah. Bergan�an menangkap bola dengan tangan 
yang sama dan dengan tangan yang berbeda atau 
tangan lainnya. 

Penilaian dalam bermain tops play tangkap bola 
tenis bekas, melipu� penilaian yaitu: pengamatan 
(observasi), tes keterampilan, ketuntasan belajar 
melalui uji kompetensi dilakukan untuk melihat 
standar penilaian kelas, melipu�: menggiring bola 
(dribbling), melempar dan mengoper bola (passing), 
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menembak bola kesasaran (shoo�ng). Untuk mencapai 
ketuntasan belajar penulis hanya menggunakan salah 
satu, yaitu mengoper bola (passing) atau passing atas 
dalam permainan bolavoli. 

Perencanaan bermain tops play tangkap bola tenis 
bekas. Langkah – langkah dalam proses pembelajaran, 
adalah sebagai berikut: menyusun silabus, membuat 
program semester, membuat rencana pelaksanaan 
pembelajaran, dan program pengembangan dan 
pengayaan.  

 
METODE PENELITIAN.  

Subyek Peneli�an ini adalah siswa kelas VII A SMP 
Negeri 88 yang berjumlah 40 orang. Pelaksanaan 
peneli�an ini pada tahun pelajaran 2015/2016 
semester ganjil dimulai bulan September sampai 
dengan bulan Oktober 2015. Peneli�an dilakukan 
dalam 2 siklus dengan 3 kali pertemuan se�ap siklus 
dan mengacu pada kalender pendidikan. 

Peneli�an yang dilakukan adalah peneli�an 
�ndakan kelas yang memiliki langkah-langkah 
sistema�s yang terdiri dari perencanaan �ndakan, 
pelaksanaan �ndakan, observasi, dan refleksi. 
Peneli�an �ndakan kelas merupakan peneli�an yang 
memerlukan perlakuan. Perlakuan dalam peneli�an 
�ndakan adalah dengan menggunakan program 
�ndakan, dimana program rencana kerja yang 
diimplementasikan berupa kerangka pelaksanaan 
�ndakan agar sesuai dengan kondisi kelas peneli�an. 

Program peneli�an �ndakan dirancang 
berdasarkan rencana yang disusun, dibahas antara 
peneli�, kolaborator, dan pengajar kelas yang dalam 
hal ini guru PJOK. Peneli�an ini bersifat par�sipa�f dan 
kolaboratoris. Ar�nya peneli�an ini diteli� oleh peneli� 
itu sendiri dan diama� bersama rekan-rekan peneli�. 
Selanjutnya, hal-hal yang berkait dalam program 
�ndakan akan dibahas setelah kondisi awal peneli�an. 

Untuk mengetahui kemampuan awal siswa, 
dilakukan pengamatan atau observasi kemampuan 
siswa dalam mata pelajaran pendidikan jasmani 
olahraga dan kesehatan materi passing atas bolavoli. 
Kemampuan awal yang dimaksud adalah kemampuan 
yang belum mendapatkan perlakuan proses aksi dan 
merupakan kemampuan siswa yang sebenarnya atau 
bebas pengaruh rancangan proses �ndakan yang akan 
di terapkan. 

Kolaborator dalam peneli�an �ndakan kelas 
berfungsi sebagai pengamat, pengawas, pemberi saran 
dan pelaku prak�s serta sebagai penentu dalam 
peneli�an sistema�k yang dilakukan hingga 
tercapainya tujuan sesuai yang diharapkan. Dengan 
demikian, tahapan akhir yang menjadi terminologi 
proses rancangan program aksi tergantung pada 
tujuan yang ingin dicapai oleh peneli� dan kolaborator 
sebagai pelaku prak�s dalam peneli�an ini. 

Penyesuaian kemampuan siswa terhadap 
kemampuan penguasan gerak passing atas bolavoli 

diper�mbangkan berdasarkan teknik-teknik gerakan 
tangan, kaki, posisi badan, dan kordinasi gerak yang 
dikonsultasikan dengan kolaborator. Penetapan 
kenaikan kemampuan passing atas bolavoli tersebut 
yang dipilih diharapkan dapat memperbaiki 
pembentukan penampilan dalam proses belajar 
mengajar. 

Teknik analisis data dalam peneli�an ini dengan 
menganalisa dan mendeskripsikan semua peris�wa 
yang terkait dengan peneli�an selama dua siklus. 
Analisis data yang digunakan  mengiku� alur dalam 
peneli�an �ndakan kelas adalah sebagai berikut: (a) 
tahap perencanaan, melipu� (1) mendiskusikan 
Kompetens In� dan Kompetensi Dasar yang hendak 
dicapai dalam pembelajaran, (2) mendiskusikan 
metode pembelajaran yang akan digunakan dalam 
proses pembelajaran yaitu metode ceramah 
bervariasi, diskusi dan tanya jawab, (3) 
mempersiapkan materi kaitannya untuk keperluan 
proses pembelajaran, (4) menyiapkan media yang akan 
digunakan dalam pembelajaran, (5) menyusun dan 
menyiapkan lembar observasi untuk mengama� dan 
menilai peran guru dalam menerapkan pembelajaran 
dengan bermain tops play lempar tangkap bola tenis 
bekas meningkatkan passing atas. 

Untuk mengecek keabsahan data peneli�an, 
dilakukan oleh peneli� bersama kolaborator dan 
teman sejawat. yaitu  Bapak Drs. Ernano Sambas (Guru 
PJOK dan pela�h bolavoli), Bapak Drs. Cecep, (Guru 
PJOK). Teknik analisa data yang digunakan dalam 
menganalisis data yang terkumpul dilakukan dengan 
mencari sumber data dalam peneli�an yaitu siswa dan 
�m pengajar pendidikan jasmani, dengan jenis data 
kuan�ta�f diperoleh langsung dari observasi dan 
pengamatan yang dilakukan kolaborator sebelum dan 
sesudah dilakukan �ndakan berupa proses pengajaran 
gaya mengajar resiprokal. Data tersebut ditunjang 
dengan data kualita�f guna mencari gambaran yang 
lebih naturalis�k siswa dengan model pengajaran ini.  

Penilaian terhadap kemampuan siswa dalam 
melakukan passing atas, dengan kriteria sebagai 
berikut: 

Skor 4  =  gerakan sangat sempurna 
Skor 3  =  gerakan sempurna 
Skor 2  =  gerakan hampir sempurna 
Skor 1  =  gerakan kurang sempurna 
Jumlah maksimal skor adalah 40 

 
Skor penilaian indikator passing atas pada 

instrument penilaian dihitung nilai dan prosentase 
dengan rumus sebagai berikut: 

 

Kriteria ketuntasan minimal   =  68 

Prosentase ketuntasan kelas =  80% 
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Indikator keberhasilan peneli�an ditentukan oleh: 
1) siswa mampu melakukan tahap persiapan passing 
atas dengan kreteria sikap badan, sikap kaki, sikap 
tangan, 2) siswa mampu melakukan tahap lemparan: 
sikap lengan, sikap siku, sikap tangan, sikap jari-jari. 
siswa mampu melakukan tahap gerak lanjutan: sikap 
kaki, pergerakan, arah, 3) terjadi interaksi yang 
kondusif di antara siswa dengan siswa, maupun guru 
dengan siswa, 4) suasana belajar mengajar 
menyenangkan siswa. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Peneli� menetapkan kondisi awal yang harus 
diiden�fikasi serta dikelompokan terlebih dahulu. 
Kemampuan siswa terhadap penguasaan gerak dasar 
yang mahir, belum mahir, �dak mahir. Kemampuan 
siswa terhadap penguasaan materi passing atas bola 
voli dengan menggunakan metode mengajar la�han 
dalam proses pembelajaran. 

Kemampuan passsing atas bola voli pada kondisi 
awal siswa telah peneli� ketahui. Peneli� menyusun 
rencana program berupa �ndakan, observasi dan 
refleksi yang sudah ditetapkan kepada siswa sehingga 
menghasilkan penyusunan pembelajaran passing atas 
bola voli dengan melalui bermain tops play lempar 
tangkap bola tenis bekas 

Siklus I. Tahap perencanaan; menyiapkan RPP dan 
berkolaborasi dengan guru PJOK lain untuk 
memutuskan �ndakan yang akan digunakan dengan 
mengaitkan kemampuan dasar siswa yang sudah di 
ketahui mengenai passing atas bola voli, bertanya 
kepada siswa mengenai kesulitannya, sehingga siswa 
dapat menemukan sendiri gerakan yang nyaman dan 
benar dalam passing atas bolavoli. Tahap �ndakan; 
mengelompokkan siswa menjadi 6 kelompok. Guru 
memberikan contoh-contoh gerakan yang dipisah-
pisah bagian-perbagian sampai gerakan 
keseluruhannya. Tahap observasi; mengama� 
keak�fan siswa dalam pembelajaran. Tahap refleksi; 
guru merefleksikan apa yang sudah dipelajari 
dirangkaikan dan pada akhirnya dilakukan penilaian. 
Berdasarkan hasil pengamatan pada siklus pertama 
tentang kegiatan belajar mangajar secara keseluruhan, 
guru telah melakukan berbagai ketentuan dalam 
proses kegiatan belajar mengajar secara normal. 
Tetapi terdapat catatan dari kolaborator mengenai 
kurangnya penjelasan manfaat gerakan yang 
dilakukan, serta guru masih terlihat sebagai orang yang 
hanya memerintah siswanya dan kurang menjelaskan 
fungsi serta manfaat gerakan yang diajarkan. 

Peneli� yang ber�ndak sebagai guru mencoba 
memberikan pembelajaran dengan perencanaan yang 
telah ditetapkan melalui passing atas dengan tembok. 
Ke�ka proses pembelajaran berlangsung kolabolator 
menganalisa baik penampilan guru, kegiatan siswa dan 
juga peningkatan-peningkatan yang diperoleh siswa 
dalam se�ap pembelajarannya. 

Pengamatan yang dilakukan kolabolator selama 
pembelajaran siklus 1 berlangsung hasilnya sebagai 
berikut: 1) siswa yang memahami dan mampu 
menguasai gerak dasar passing atas bola voli dengan 
baik sebanyak 60%; 2) siswa yang paham dengan 
konsep pembelajaran dengan metode la�han 
sebanyak 60%; dan 3) siswa yang termo�vasi untuk 
mengiku� proses pembelajaran passing atas bola voli 
dengan sungguh-sungguh sebanyak 60%.  

Berdasarkan hasil belajar passing atas bola voli 
siswa pada siklus 1 nilai rata-rata kelas adalah 52,52. 
Siswa yang di bawah rata-rata dalam proses 
pembelajaran passing atas bola voli sebanyak 40%. 
Hasil pemberian mo�vasi kepada siswa adalah 23 
siswa yang ak�f, 13 siswa kurang ak�f atau sedang, 
dan 4 siswa pasif dalam proses pembelajaran. 

Hasil penilaian yang diperoleh siswa pada 
pembelajaran siklus 1 disajikan dalam bentuk tabel 
sebagai berikut: terdapat 24 siswa (60%) siswa Belum 
mampu melakukan gerakan passing atas bola voli, atau 
dengan kata lain belum mencapai batas ketuntasan 
minimal 18. Sedangkan siswa yang sudah mencapai 
batas ketuntasan sejumlah 16 siswa (40%).  

 
Tabel 2.  Hasil ketuntasan belajar passing atas bola voli 

siklus 1 

Catatan yang telah diberikan oleh kolabolator atas 
hasil pengamatannya di siklus pertama ini, guru telah 
melakukan ketentuan dalam proses kegiatan belajar 
mengajar secara baik. Guru juga menjadi lebih krea�f 
untuk memberdayakan seluruh peserta didk  agar 
semua siswa mendapatkan pelayanan dan perha�an 
yang merata. Hal ini terlihat dari variasi-variasi proses 
pembelajaran yang dilakukan. Hasil yang diharapkan 
belum maksimal sehingga siklus selanjutnya perlu 
dilakukan. 

Siklus II. Tahap perencanaan; memperbaiki RPP dan 
berkolaborasi dengan guru PJOK lain untuk 
memutuskan �ndakan berbeda dengan �ndakan pada 
siklus I, yang akan digunakan dengan mengaitkan 
kemampuan dasar siswa yang sudah di ketahui 
mengenai passing atas bola voli, bertanya kepada 
siswa mengenai kesulitannya, sehingga siswa dapat 
menemukan sendiri gerakan yang nyaman dan benar 
dalam passing atas bola voli dan lebih memperha�kan 
siswa. Tahap �ndakan; mengelompokkan siswa 
menjadi 10 kelompok sehingga lebih sedikit anggota 
dalam kelompok dan lebih mudah pengawasan. Guru 
memberikan contoh-contoh gerakan yang dipisah-
pisah bagian-perbagian sampai gerakan 
keseluruhannya secara perlahan sampai siswa 
menger� dan benar gerakannya. Tahap observasi; 

No Ketuntasan KKM 

1. Tuntas 16 

2. Tidak tuntas 24 

 JUMLAH 40 
 Nilai rata-rata 52,52 
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mengama� keak�fan siswa dalam pembelajaran. 
Tahap refleksi; guru merefleksikan apa yang sudah 
dipelajari dirangkaikan dan pada akhirnya dilakukan 
penilaian terhadap hasil belajar yang telah dilakukan 
siswa.  

Dapat diambil kesimpulan bahwa seluruh siswa  
pada siklus II telah mencapai  kriteria ketuntasan 
minimal.  

Tabel 3.  Hasil ketuntasan belajar passing atas bola voli 
siklus 2 

Pada siklus II ini peneli� melanjutkan pembelajaran 
sebelumnya, yakni pemantapan passing atas bola voli 
dengan teman. Guru memberikan penjelasan pokok 
mengenai materi pembelajaran passing atas bola voli 
yang akan dilakukan. Pengamatan yang dilakukan 
kolabolator selama pembelajaran siklus II berlangsung 
hasilnya sebagai berikut: siswa yang memahami dan 
mampu menguasai gerak dasar passing atas bola voli 
dengan baik sebanyak 100%. Siswa yang paham 
dengan konsep pembelajaran metode mengajar 
la�han sebanyak 100%. Siswa yang termo�vasi untuk 
mengiku� proses pembelajaran passing atas bola voli 
dengan bermain tops play lempar tangkap bola tenis 
bekas sungguh-sungguh sebanyak 100%. Rata-rata 
nilai yang diperoleh siswa 76,18 

Berdasarkan hasil belajar passing atas bola voli 
siswa pada siklus II nilai rata-rata kelasnya adalah siswa 
memahami dan merasakan penggunaan tembok dan 
kawan seabgai media pembelajaran yang diterapkan 
sebagai upaya meningkatkan peningkatan hasil belajar  
siswa pada materi pembelajaran passing atas bola voli. 
Hal ini dapat dilihat dari siswa yang memehami 
instruksi-instruksi yang diberikan oleh guru. Dan 
melalui pertanyaan yang mereka ajukan,  mereka bisa 
menemukan sendiri gerakan-gerakan passing atas bola 
voli yang membuat mereka merasa nyaman. Dan 
menjadikan gerakan mereka menjadi lebih baik. 
Setelah melihat hasil belajar yang sudah dilakukan 
guru, dan kolabolator meyakini hasil yang di dapat 
sudah benar, karena siswa mampu menguasai gerakan 
passing atas dan menger� serta melasanakannya 
dengan baik dalam se�ap pertemuan. 

Siswa yang mengiku� proses pembelajaran passing 
atas bola voli dengan tembok  sebanyak 40 orang. Dan 
yang memilki kemajuan sebanyak 40 siswa atau 100%. 
Maka menurut peneli� dan kolabolator, peneli�an 
selesai sampai disini dan �dak melanjutkan ke siklus 
berikutnya. Karena masalah sudah dijawab dengan 
hasil peningkatan belajar terhadap siswa melalui 
tembok dan kawan dalam proses pembelajaran yang 
dilakukan. 

Siswa memahami dan merasakan penggunaan 
passing atas dengan bermain tops play lempar tangkap 
bola tenis bekas.  yang diterapkan sebagai upaya 
meningkatkan hasil belajar  siswa pada materi 
pembelajaran passing atas bola voli. Hal ini dapat 
dilihat dari siswa yang memahami perintah yang 
diberikan oleh guru, dan melalui pertanyaan yang 
mereka ajukan serta siswa bisa menemukan sendiri 
gerakan-gerakan passing atas bola voli yang membuat 
siswa merasa nyaman. Gerakan siswa menjadi lebih 
baik. Karena hasil yang didapatkan pada siklus kedua 
sudah sesuai dengan kriteria ketuntasan minimal, 
maka guru �dak perlu melanjutkan ke siklus 
berikutnya. Peneli�an �ndakan kelas ini berhen� di 
siklus kedua dengan hasil maksimal. 

 
SIMPULAN DAN SARAN 

 Berdasarkan peneli�an yang telah dilakukan 
dapat disimpulkan bahwa bermain tops play lempar 
tangkap bola tenis bekas dapat meningkatkan hasil 
belajar passing atas pada siswa kelas VII SMPN. 88 
Jakarta. Hasil yang didapat terdapat peningkatan 
dengan ketuntasan pada siklus I 40% naik pada siklus II 
100%. 

 Saran-saran untuk meningkatkan peneli�an dan 
keberhasilan dalam hasil belajar PJOK hendaknya 
harus krea�f dalam menyikapi kekurangan sarana dan 
prasarana pembelajaran yang ada di sekolahnya.  Guru 
hendaknya memiliki berbagai macam pendekatan 
mengajar, agar siswa �dak jenuh. Guru harus 
meningkatkan kualitas diri untuk meningkatkan 
kualitas pembelajaran pendidikan jasmani. Penerapan 
teknologi dalam pendidikan jasmani juga diperlukan 
untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran. 
Penyampaian pembelajaran hendaknya disesuaikan 
dengan keadaan siswa di sekolah masing-masing. 
Siswa dapat menger� serta menguasai apa yang 
disampaikan oleh guru.  
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Abstract. Learning process by using conven�onal teaching method for transac�on administra�on study, in SMK Negeri 22 
Jakarta, s�ll not meet the expecta�ons of teachers. This process affects the decreasing learning outcomes of student. Based on 
the background, it is necessary to improve the quality of study by using demonstra�on method. The student will be involved 
physically, emo�onally and intellectually which in turn is expected to change the concept of learning materials taught by 
teachers can be understood by student. The problem studied is whether the use methods can improve the results and mo�va�on 
learners While the purpose of this study is to determine whether there is an increase in learning outcomes a�er the 
implementa�on of methods. The subjects were 31 students. Data obtained form forma�ve test results, observa�on sheet of 
teaching and learning ac�vi�es. From the analysis results obtained that the learning outcomes of learners have increased from 
cycle I to cycle II that is, cycle I (75.54%), cycle II (86.03%). The conclusion by demonstra�on method can improve student 
learning result of class XI marke�ng skill as well as this learning model can be used as one of alterna�ve method of transac�on 
administra�on study. 
 
Keywords: demonstra�on method, learning result, transac�on administra�on 
 
Abstrak. Proses pembelajaran yang berlangsung pada peserta didik dengan menggunakan metode mengajar konvensional 
untuk pembelajaran  administrasi transaksi, di SMK Negeri 22 Jakarta, masih belum memenuhi harapan guru. Proses 
pembelajaran ini berdampak pada menurunnya hasil belajar peserta didik. Berdasarkan latar belakang tersebut, perlu adanya 
suatu peningkatan kualitas pembelajaran administrasi transaksi yaitu dengan menggunakan metode demonstrasi yang 
diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Metode demonstrasi peserta didik akan terlibat secara fisik, 
emosional dan intelektual yang pada gilirannya diharapkan konsep perubahan materi pembelajaran yang diajarkan oleh guru 
dapat dipahami oleh peserta didik. Permasalahan yang diteli� adalah apakah penggunaan metode demonstrasi dapat 
meningkatkan hasil dan mo�vasi belajar peserta didik. Tujuan pembelajaran secara khusus agar mata pelajaran administrasi 
transaksi dapat tercapai dengan baik dan hasilnya sesuai kriteria ketuntasan minimal. Data yang diperoleh berupa hasil tes 
forma�f dan lembar observasi kegiatan belajar mengajar. Dari hasil analisis data didapatkan bahwa hasil belajar peserta didik 
mengalami peningkatan dari siklus I sampai siklus II yaitu, siklus I (75.54%), siklus II (86.03%). Pembelajaran dengan metode 
demonstrasi dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik  kelas XI program keahlian pemasaran  dan dapat digunakan 
sebagai salah satu alterna�f metode pembelajaran administrasi transaksi . 
  
Kata kunci: metode demonstrasi, hasil belajar, administrasi transaksi 

PENDAHULUAN 

Pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang 
menarik, efek�f, krea�f dan inova�f dengan 
pendekatan, strategi, dan metode pembelajaran yang 
sebagian besar prosesnya meni�k-beratkan pada 
ak�fnya keterlibatan peserta didik (student centered). 
Pembelajaran konvensional yang terpusat pada 
dominasi guru (teacher centered), sehingga peserta 
didik menjadi pasif, sudah dianggap �dak efek�f untuk 
menjadikan pembelajaran yang bermakna, karena 
�dak memberikan peluang kepada peserta didik untuk 
berkembang secara mandiri.  

Seorang guru dalam melaksanakan pembelajaran 
sering kali kurang memperha�kan pendekatan, 
strategi dan, metode yang sesuai dengan materi atau 
pokok bahasan yang akan diajarkan. Hal ini berakibat 
tujuan pembelajaran �dak memenuhi harapan. Hal ini 
tampak dari rerata hasil belajar peserta didik masih 
sangat belum sesuai kriteria ketuntasan minimal yang 
ditetapkan guru.  

Hasil rerata ini tentunya merupakan hasil dari 
kondisi pembelajaran yang masih bersifat 
konvensional dan �dak menyentuh ranah dimensi 
peserta didik itu sendiri, yaitu bagaimana sebenarnya 
belajar itu. Fakta ini menjadi gambaran bahwa guru 
sebagai orang yang bertanggung jawab atas 
penyelenggaraan pendidikan belum berhasil secara 
maksimal dalam melaksanakan proses belajar 
mengajar. Untuk itu, guru dituntut untuk melakukan 
terobosan-terobosan baru dan mengadakan 
perubahan terhadap paradigma pembelajaran yang 
selama ini dijalankan. 

Mata pelajaran administrasi transaksi di kelas XI 
pemasaran, khususnya di SMKN 22 Jakarta  masih 
banyak mengalami kesulitan dalam memahami materi 
administrasi. Hal ini terlihat dari masih rendahnya hasil 
belajar mata pelajaran administrasi transaksi 
dibandingkan dengan nilai beberapa mata pelajaran 
lainnya. Nilai rata-rata ujian akhir sekolah mata 
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pelajaran administrasi transaksi, menempa� urutan 
paling bawah dibandingkan 6 mata pelajaran lainnya. 
Ber��k tolak dari hal tersebut perlu pemikiran-
pemikiran dan �ndakan-�ndakan yang harus dilalukan 
agar peserta didik untuk mempelajari administrasi 
transaksi dapat memahami dan �dak mengalami 
kesulitan, sehingga tujuan pembelajaran khusus yang 
dibuat oleh guru mata pelajaran administrasi transaksi 
dapat tercapai dengan baik dan hasilnya sesuai kriteria 
ketuntasan minimal. Tercapainya suatu tujuan 
pembelajaran adalah suatu kebutuhan yang wajib 
dicapai dalam proses pembelajaran. Ragam tujuan 
pembelajaran ada dua yaitu instruc�onal effects 
(tujuan belajar yang eksplisit diusahakan untuk dicapai 
dengan �ndakan instruksional) dan nurturant effect 
(tujuan belajar sebagai hasil yang menyertai tujuan 
belajar instruksional). Keduanya mempunyai hubungan 
yang sangat erat, dimana bila salah satu muncul maka 
lainnya juga akan muncul. Maka dari itu se�ap proses 
pembelajaran haruslah diper�mbangkan tujuan-tujuan 
pembelajaran yang hendak dicapai baik instruc�onal 
effects maupun nurturant effect sehingga dapat dibuat 
pembelajaran yang efek�f. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat 
dirumuskan masalah sebagai berikut: “Apakah 
penerapan metode demonstrasi dapat meningkatkan 
hasil dan mo�vasi belajar peserta didik?” Penggunaan 
metode pembelajaran dirasa sangat pen�ng untuk 
membantu peserta didik dalam memahami konsep-
konsep administrasi transaksi. Pemilihan metode 
pembelajaran disesuaikan dengan topik atau pokok 
bahasan yang akan diajarkan guru.  

Metode pembelajaran jenisnya beragam dan  
memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. 
Pemilihan metode yang sesuai dengan topik atau 
pokok bahasan yang akan diajarkan harus betul-betul 
dipikirkan oleh guru yang akan menyampaikan materi 
pelajaran. Sedangkan penggunaan metode 
demonstrasi diharapkan dapat meningkatkan ak�vitas 
peserta didik dalam proses belajar mengajar sehingga 
dalam proses belajar mengajar itu ak�vitasnya �dak 
hanya didominasi oleh guru, dengan demikian peserta 
didik akan terlibat secara fisik, emosional dan 
intelektual yang pada gilirannya diharapkan konsep 
perubahan benda yang diajarkan oleh guru dapat 
dipahami oleh peserta didik. 

Tujuan peneli�an ini untuk mengetahui 
peningkatan hasil dan mo�vasi belajar peserta didik 
setelah diterapkannya metode demonstrasi pada 
peserta didik kelas XI program keahlian pemasaran di 
SMK Negeri 22 Jakarta. Manfaat dari peneli�an ini bagi 
siswa untuk meningkatkan pemahaman administrasi 
transaksi materi mesin pembayaran tunai dan 
nontunai dengan metode demonstrasi. Bagi guru 
dapat memberikan tambahan pengayaan cara 
mengajar dengan bantuan metode demonstrasi 
sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan 
baik. Bagi lembaga dapat dijadikan sebagai bahan 

masukan informasi tentang salah satu alterna�f cara 
pembelajaran. 

Belajar merupakan suatu perubahan �ngkah laku. 
Belajar sebagai suatu proses usaha yang dilakukan 
imdividu untuk memperoleh suatu perubahan �ngkah 
laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 
pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi 
dengan lingkungannya. (Slameto 2010,3-5) 

Klasifikasi hasil belajar menurut Benyamin Bloom 
(Nana Sudjana, 2010, 22-23), yaitu: (1) ranah kogni�f, 
berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri 
dari enam aspek yang melipu� pengetahuan, 
pemahaman, aplikasi, analisi, sintesis, dan evaluasi, (2) 
ranah afek�f, berkenaan dengan sikap yang terdiri dari 
lima aspek yang melipu� penerimaan, jawaban, 
penilaian, organisasi, dan internalisasi, dan (3) ranah 
psikomotorik, berkenaan dengan hasil belajar yang 
berupa ketrampilan dan kemampuan ber�ndak, 
melipu� enam aspek yakni gerakan refleks, 
keterampilan gerak dasar, kemampuan perceptual, 
ketepatan, keterampilan kompleks, dan gerakan 
ekspresif dan interpreta�f.  

Metode demontrasi adalah suatu cara 
pembelajaran untuk mentransformasikan ilmu kepada 
peserta yang langsung menggunakan sedikit teori, 
tetapi banyak prak�k di laboratorium dengan 
menggunakan benda, barang, mesin, secara visual dan 
realis�s. Demontrasi merupakan upaya untuk memberi 
kesempatan kepada peserta mendapatkan 
pengalaman langsung. Ide dasar belajar berdasarkan 
pengalaman mendorong peserta pela�han untuk 
merefleksi atau melihat kembali pengalaman-
pengalaman yang mereka pernah alami. Selama 
melakukan demontrasi, peserta didik diharapkan 
mampu melihat, mengama�, memahami, 
membandingkan dan memecahkan suatu masalah saat 
kegiatan praktek dilaksanakan.  

Adapun tujuan pembelajaran demontrasi adalah 
sebagai berikut : (1) meningkatkan kemampuan 
peserta didik terhadap kondisi nyata di lapangan, (2) 
menambah wawasan tentang informasi serta mela�h 
pola pikir peserta didik untuk dapat menggali 
permasalahan, yang kemudian akan dianalisa dan 
dicari penyelesaiannya secara integral komprehensif, 
(3) memperluas wawasan umum peserta didik tentang 
orientasi pengembangan teknologi di masa yang akan 
datang sehingga diharapkan dapat menyadari realitas 
yang ada antara teori yang di berikan di kelas dengan 
tugas yang di hadapi di lapangan, dan (4) memberikan 
solusi terhadap masalah yang ada saat prak�k. 

Mo�vasi merupakan faktor penggerak maupun 
dorongan yang dapat memicu �mbulnya rasa 
semangat dan juga mampu merubah �ngkah laku 
manusia atau individu untuk menuju pada hal yang 
lebih baik untuk dirinya sendiri. Sardiman 
mendefinisikan mo�vasi sebagai keseluruhan daya 
penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan 
kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari 
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kegiatan belajar dan yang memberikan arah pada 
kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki 
oleh subjek belajar itu dapat tercapai (Sardiman 
2011,27).  

Administrasi adalah kegiatan ketatausahaan yang 
terdiri dari berbagai kegiatan seper� pembukuan baik 
penghitungan, pencatatan atau yang lainnya dengan 
tujuan untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan. 
Sedangkan dalam ar� yang sempit, menurutnya 
administrasi merupakan kegiatan catat mencatat atau 
pembukuan, surat menyurat atau lainnya yang 
berkaitan dengan ketatausahaan (Handayaningrat 
2010, 13). 

Administrasi transaksi adalah kegiatan untuk 
mencatat perubahan-perubahan posisi keuangan 
sebuah perusahaan yang dilakukan secara kronologis, 
dengan metode tertentu sehingga hasil pencatatan 
dapat dikomunikasikan kepada pihak lain. 

 
METODE PENELITIAN 

Peneli�an ini dilakukan di SMK Negeri 22 Jakarta, 
Jalan Raya Condet Pasar Rebo Jakarta Timur, untuk 
mata pelajaran administrasi transaksi. Subyek 
peneli�an adalah peserta didik kelas XI pemasaran  
yang terdiri dari 31 peserta didik yaitu; 9 peserta didik 
laki-laki dan 22 peserta didik perempuan. Guru sebagai 
kolaborator satu orang guru produk�f pemasaran 
kelas XI. 

Peneli�an ini adalah peneli�an �ndakan kelas 
(classroom ac�on ressearch) yang dilakukan dalam dua 
siklus. Se�ap siklus terdiri atas  empat pertemuan. 
Siklus pertama dilaksanakan pada tanggal 1 September 
2016 dan siklus kedua tanggal 3 Oktober 2016. 
Tahapan siklus melalui tahapan perencanaan 
(planning), pelaksanaan (ac�ng), pengamatan 
(observa�ng), dan �ndak lanjut (reflec�ng).  

Siklus I: Tahap perencanaan, guru menyiapkan 
rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dengan 
mengoperasikan mesin pembayaran tunai, angket 
keak�fan siswa dan mempersiapkan kamera untuk 
mendokumentasikan kegiatan peneli�an. Tahap 
pelaksanaan: Proses kegiatan belajar mengajar 
berlangsung sebagai berikut:  1) guru membuka KBM 
dengan salam, membaca doa dan mengabsen 
kehadiran siswa, 2) guru menginformasikan  kepada 
siswa tentang metode demontrasi, 3) guru 
memberikan pre test tentang tentang  bagaimana 
memasukan kode kasir, membuat kode kasir dan  
memasukkan modal awal  dengan menggunakan 
mesin cash register elektrik, 4) guru menyampaikan 
kepada siswa tentang materi yang akan dibahas yaitu 
tentang mengoperasikan mesin pembayaran baik tunai 
maupun non tunai, 5. Guru mempertontonkan alat 
peraga di depan kelas dalam hal ini adalah mesin cash 
register elektrik, 6) guru mengatur tempat duduk yang 
memungkinkan semua siswa dapat memperha�kan 
dengan jelas apa yang didemonstrasikan, 7) guru 
mengemukakan tujuan apa yang harus dicapai oleh 

siswa. 8) Guru mengemukakan tugas-tugas apa yang 
harus dilakukan oleh siswa, misalnya siswa ditugaskan 
untuk mencatat hal-hal yang dianggap pen�ng dari 
pelaksanaan demonstrasi, 9) guru mendemonstrasikan 
tentang bagaimana memasukan kode kasir, membuat 
kode kasir dan memasukkan modal awal kasir, dan 10) 
guru mengatur siswa yang menjadi kasir. 

Tahap pengamatan (observasi) dilaksanakan 
bersamaan dengan pelaksaaan belajar mengajar. Pada 
akhir proses belajar mengajar peserta didik diberi tes 
forma�f I dengan tujuan untuk mengetahui �ngkat 
keberhasilan peserta didik dalam proses belajar 
mengajar yang telah dilakukan.  

 Tahap refleksi: pelaksanaan kegiatan belajar 
mengajar pada siklus I ini masih terdapat kekurangan, 
sehingga perlu adanya revisi untuk dilakukan pada 
siklus berikutnya. 

Siklus II: Tahap perencanaan, guru menyiapkan 
RPP, menyiapkan angket guru, menyiapkan angket 
keak�fan siswa, angket untuk guru kolaborasi, 
menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan 
digunakan untuk menanyakan siswa secara spontan.  
Selain itu menyiapkan kamera / tustel untuk 
mendokumentasikan hasil kegiatan yang dilakukan.  

Tahap  pelaksanaan, guru memberikan pengayaan 
bagi siswa yang mendapat nilai diatas KKM dan 
memberikan perbaikan atau remedial bagi siswa yang 
mendapat nilai dibawah KKM. 

Tahap pengamatan (observasi) dilaksanakan 
bersamaan dengan pelaksaaan belajar mengajar. Pada 
akhir proses belajar mengajar peserta didik diberi tes 
forma�f I dengan tujuan untuk mengetahui �ngkat 
keberhasilan peserta didik dalam proses belajar 
mengajar yang telah dilakukan.  

 Tahap refleksi: pelaksanaan kegiatan belajar 
mengajar pada siklus II ini masih terdapat kekurangan, 
sehingga perlu adanya revisi untuk dilakukan pada 
siklus berikutnya atau berhen� bila hasil yang dicapai 
siswa sudah sesuai dengan kriteria ketuntasan minimal 
yang diharapkan guru. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Data peneli�an yang diperoleh berupa hasil uji 
coba item bu�r soal, data observasi berupa 
pengamatan pengelolaan pembelajaran model 
pembelajaran demonstrasi, dan data tes forma�f 
peserta didik pada se�ap siklus. Data hasil uji coba 
item bu�r soal digunakan untuk mendapatkan tes yang 
betul-betul mewakili apa yang diinginkan. Data ini 
selanjutnya dianalisis �ngkat validitas, reliabilitas, taraf 
kesukaran, dan daya pembeda. 

Data lembar observasi diambil dari dua 
pengamatan yaitu data pengamatan pengelolaan 
pembelajaran model demonstrasi yang digunakan 
untuk mengetahui pengaruh penerapan model 
pembelajaran model demonstrasi dalam 
meningkatkan hasil belajar peserta didik dan data 

Wuryantari, Penerapan metode demontrasi untuk meningkatkan hasil belajar …... 
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pengamatan ak�vitas peserta didik dan guru. Data tes 
forma�f untuk mengetahui peningkatan hasil belajar 
peserta didik setelah diterapkan pembelajaran model 
demonstrasi. 

Siklus I: Tahap perencanaan:  peneli� 
mempersiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri 
dari rencana pelajaran 1, soal tes forma�f 1 dan alat-
alat pengajaran yang mendukung, Tahap kegiatan: 
Guru mempersiapkan rencana pelaksanaan 
pembelajaran (RPP) dengan mengoperasikan mesin 
pembayaran tunai, angket keak�fan siswa dan 
mempersiapkan kamera untuk mendokumentasikan 
kegiatan peneli�an.  

Tahap pelaksanaan: Proses kegiatan belajar 
mengajar berlangsung sebagai berikut:  1) guru 
membuka KBM dengan salam, membaca doa dan 
mengabsen kehadiran siswa, 2) guru 
menginformasikan kepada siswa tentang metode 
demontrasi, 3) guru memberikan pre test tentang 
tentang bagaimana memasukan kode kasir, membuat 
kode kasir, dan  memasukkan modal awal dengan 
menggunakan mesin cash register elektrik, 4) guru 
menyampaikan kepada siswa tentang materi yang 
akan dibahas yaitu tentang mengoperasikan mesin 
pembayaran baik tunai maupun non tunai, 5). Guru 
memajang alat peraga di depan kelas dalam hal ini 
adalah mesin cash register elektrik, 6) guru mengatur 
tempat duduk yang memungkinkan semua siswa dapat  
memperha�kan dengan jelas apa yang 
didemonstrasikan, 7) guru mengemukakan tujuan apa 
yang harus dicapai oleh siswa, 8) guru mengemukakan 
tugas-tugas apa yang harus dilakukan oleh siswa, 
misalnya siswa ditugaskan untuk mencatat hal-hal 
yang dianggap pen�ng dari pelaksanaan demonstrasi, 
9) guru mendemonstrasikan  tentang  bagaimana 
memasukan kode kasir, membuat kode kasir dan 
memasukkan modal awal kasir, 10) guru mengatur 
siswa yang menjadi kasir, 11) siswa secara bergan�an 
mendemontasikan sebagai kasir dan memasukan kode 
kasir, membuat kode kasir dan memasukkan modal 
awal kasir, 12) guru membagikan LKS, 13) siswa 
menempelkan hasil print out pada lembaran LKS, 14) 
guru mengumpulkan LKS , 15) guru melakukan 
pemantapan konsep, 16) guru merangkum materi 
yang sudah dipelajari, dan 17) siswa mengerjakan 
postest 

Tahap observasi: siswa antusias dan memberikan 
respon posi�f. Kegiatan belajar mengajar 
berlangsungnya, guru berkeliling untuk membimbing 
dan memberikan pengarahan kepada siswa. Guru yang 
ber�ndak sebagai kolabolator membuat kesimpulan 
dan memberikan penjelasan tentang materi yang 
didemontrasikan. Tahap refleksi: guru peneli� 
mengadakan evaluasi bersama guru kolaborasi 
berdasarkan hasil analisis data. Kemudian 
menginventaris semua data yang menunjukkan adanya 
peningkatan baik pada proses pembelajaran maupun 
hasil demontrasi yang ditempelkan pada LKS dan 
mencatat semua kendala untuk kemudian dirumuskan 

menjadi sebuah rekomendasi. Hasil dari rekomendasi 
yang berupa tes tersebut menjadi bahan untuk 
perbaikan pada siklus berikutnya.  

Siklus II. Tahap perencanaan:  peneli� 
mempersiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri 
dari rencana pelajaran yang telah diperbaiki, soal tes 
forma�f dan alat-alat pengajaran yang mendukung, 
dengan mengoperasikan mesin pembayaran tunai, 
angket keak�fan siswa dan mempersiapkan kamera 
untuk mendokumentasikan kegiatan peneli�an.  

Tahap pelaksanaan: Pertemuan 1. peneli�an ini 
dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal  5 Oktober 2016 
Pukul 08.50 - 10.10 (2 Jam pelajaran) di SMK Negeri 22 
Jakarta dengan sampel siswa kelas XI Pemasaran 1 
sejumlah 31 siswa, terdiri dari 9 siswa laki-laki dan 22 
siswa perempuan. Proses kegiatan belajar mengajar 
berlangsung sebagai berikut:  1) guru membuka KBM 
dengan salam, membaca doa dan mengabsen 
kehadiran siswa, 2) guru menginformasikan  kepada 
siswa tentang metode demontrasi, 3) guru 
memberikan pre test tentang tentang  bagaimana 
memasukan kode kasir, membuat kode kasir dan  
memasukkan modal awal  dengan menggunakan 
mesin cash register elektrik, 4) guru menyampaikan 
kepada siswa tentang materi yang akan dibahas yaitu 
tentang mengoperasikan mesin pembayaran baik tunai 
maupun non tunai, 50. Guru memajang alat peraga di 
depan kelas dalam hal ini adalah mesin cash register 
elektrik, 6) guru mengatur tempat duduk yang 
memungkinkan semua siswa dapat  memperha�kan 
dengan jelas apa yang didemonstrasikan. 7) guru 
mengemukakan tujuan apa yang harus dicapai oleh 
siswa. 8) guru mengemukakan tugas-tugas apa yang 
harus dilakukan oleh siswa, misalnya siswa ditugaskan 
untuk mencatat hal-hal yang dianggap pen�ng dari 
pelaksanaan demonstrasi, 9) guru mendemonstrasikan  
tentang  bagaimana memasukan kode kasir, membuat 
kode kasir dan memasukkan modal awal kasir. 10) 
guru mengatur siswa yang menjadi kasir, 11) siswa 
secara bergan�an mendemontasikan sebagai kasir dan 
memasukan kode kasir, membuat kode kasir dan 
memasukkan modal awal kasir.  

Pertemuan 2,dilaksanakan tanggal 12 September 
2016. Untuk pertemuan ke 2,  Proses belajar mengajar 
berlangsung sebagai berikut : 1) guru membuka KBM 
dengan salam, membaca doa dan mengabsen 
kehadiran siswa, 2) guru memberikan pre test tentang  
menyelesaikan transaksi dengan uang tunai, dan 
transaksi dengan jumlah uang yang lebih besar, 3) guru 
menjelaskan materi tentang menyelesaikan transaksi 
dengan uang tunai,  dan  transaksi dengan jumlah 
uang yang lebih besar, 4) guru mendemontrasikan 
menyelesaikan transaksi dengan uang tunai,  transaksi 
dengan jumlah uang yang lebih besar, 5) guru 
mengatur siswa yang akan bertugas sebagai kasir, 6) 
se�ap siswa mendemontrasikan menyelesaikan 
transaksi dengan uang tunai, dan  transaksi dengan 
jumlah uang yang lebih besar , 7) guru memberikan 
LKS, 8) siswa menempelkan hasil print out dari mesin 
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kasir pada lembar LKS, 9) guru mengumpulkan LKS, 10) 
guru melakukan pemantapan konsep, 11) guru 
merangkum materi yang sudah dipelajari, 12) siswa 
mengerjakan postest 

Pertemuan 3, pertemuan dilaksanakan pada hari 
Senin, 19 September 2016. Proses belajar mengajar 
berlangsung sebagai berikut : 1) guru membuka KBM 
dengan salam, membaca doa dan mengabsen 
kehadiran siswa, 2) guru memberikan pre test tentang  
menyelesaikan transaksi dengan discount rupiah dan 
discout dengan prosen (%) dan rupiah, 3) guru 
mendemontrasikan menyelesaikan transaksi dengan 
dengan discount rupiah dan discout dengan prosen 
(%)dan rupiah, 4) guru mengatur siswa yang akan 
bertugas sebagai kasir, 5) se�ap siswa 
mendemontrasikan menyelesaikan transaksi dengan 
dengan discount rupiah dan discout dengan prosen 
(%), 6) guru memberikan LKS , 7) siswa menempelkan 
hasil print out dari mesin kasir pada lembar LKS , 8)
Guru mengumpulkan LKS, 9) guru melakukan 
pemantapan konsep, 10) guru merangkum materi 
yang sudah dipelajari, 11) siswa mengerjakan postest. 

Pertemuan 4, pertemuan dilaksanakan pada hari 
Senin, 26 September 2016. Proses belajar mengajar 
berlangsung sebagai berikut : 1) guru membagikan 
lembar jawaban, 2) guru membagikan lembar evaluasi, 
3) siswa dengan ter�b mengerjakan tes, 4) siswa 
mengumpulkan hasil pekerjaan dengan ter�b. 

Tahap pengamatan (observasi) dilaksanakan 
bersamaan dengan pelaksaaan belajar mengajar Pada 
akhir proses belajar mengajar peserta didik diberi tes 
forma�f I dengan tujuan untuk mengetahui �ngkat 
keberhasilan peserta didik dalam proses belajar 
mengajar yang telah dilakukan. Hasil observasi yang 
dilakukan guru dan kolaborator di atas maka dapat 
disimpulkan: 1) Peserta didik kurang begitu antusias 
selama pembelajaran berlangsung, 2) Peserta didik 
masih belum berani bertanya, dan 3) peserta didik 
masih kesulitan dalam menerapkan metode 
demonstasi dalam pembelajaran. 

 Tahap refleksi: pelaksanaan kegiatan belajar 
mengajar pada siklus I ini masih terdapat kekurangan, 
sehingga perlu adanya revisi untuk dilakukan pada 
siklus berikutnya:  1) guru perlu lebih terampil dalam 
memo�vasi peserta didik dan lebih jelas dalam 
menyampaikan tujuan pembelajaran. Dimana peserta 
didik diajak untuk terlibat langsung dalam se�ap 
kegiatan yang akan dilakukan, 2) guru perlu 
mendistribusikan waktu secara baik dengan 
menambahkan informasi-informasi yang dirasa perlu 
dan memberi catatan, 3) guru harus lebih terampil dan 
bersemangat dalam memo�vasi peserta didik sehingga 
peserta didik bisa lebih antusias.  

 
Tabel 1 : Rekapitulasi hasil belajar Siklus I 

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa dengan 
menerapkan pembelajaran model demonstrasi 
diperoleh nilai rata-rata hasil belajar peserta didik 
adalah 75.54 dan ketuntasan belajar mencapai 63.33 
% atau ada 19 peserta didik dari 31 peserta didik 
sudah tuntas belajar. Hasil tersebut menunjukkan 
bahwa pada siklus pertama secara klasikal peserta 
didik belum tuntas belajar, karena peserta didik yang 
memperoleh nilai     ≥ 80 hanya sebesar 63.33%  lebih 
kecil dari persentase ketuntasan yang dikehendaki 
yaitu sebesar 80%. Hal ini disebabkan karena peserta 
didik masih terbiasa terhadap metode ceramah yang 
diterapkan dalam proses belajar mengajar. 

Siklus II: Adapun proses belajar mengajar mengacu 
pada rencana pelajaran dengan memperha�kan revisi 
pada siklus I, sehingga kesalahan atau kekurangan 
pada siklus I �dak terulang lagi pada siklus II.  

Tahap perencanaan: peneli� mempersiapkan 
perangkat pembelajaran yang terdiri dari rencana 
pelajaran 2, soal tes forma�f II dan alat-alat 
pengajaran yang mendukung. Tahap kegiatan dan 
pelaksanaan: Pertemuan I. Peneli�an ini dilaksanakan 
pada hari Kamis, 3 Oktober 2016, pukul 08.50 - 10.10 
(2 Jam pelajaran) di SMK Negeri 22 Jakarta dengan 
sampel siswa kelas X Pemasaran 1 sejumlah 31 siswa, 
terdiri dari 9 siswa laki-laki dan 22 siswa perempuan. 
Proses kegiatan belajar mengajar berlangsung sebagai 
berikut: 1) guru membuka KBM dengan salam, 
membaca doa dan mengabsen kehadiran siswa, 2) 
guru memberikan pre test tentang tentang  bagaimana 
menyelesaikan transaksi dengan chek, 3) guru 
mennyampaikan kepada siswa tentang materi yang 
akan dibahas yaitu tentang menyelesaikan transaksi 
dengan chek, 4) guru memajang alat peraga di depan 
kelas dalam hal ini adalah mesin cash register elektrik, 
5) guru mengatur tempat duduk yang memungkinkan 
semua siswa dapat memperha�kan dengan jelas apa 
yang didemonstrasikan, 6) guru mendemonstrasikan  
tentang  bagaimana memasukan kode kasir, membuat 
kode kasir dan memasukkan modal awal kasir, 7) guru 
mengatur siswa yang menjadi kasir, 8) siswa secara 
bergan�an mendemontasikan menyelesaikan transaksi 
dengan chek, 9) guru membagikan LKS, 10) siswa 
menempelkan hasil print out pada lembaran LKS, 11) 
guru mengumpulkan LKS, 12) guru melakukan 
pemantapan konsep, 13) guru merangkum materi 
yang sudah dipelajari, 14) siswa mengerjakan postest 

Pertemuan 2.  hari, tanggal: Senin, 10 Oktober 
2016, Jam ke 3 - 4  (08.50  – 10.10), 1) guru membuka 
KBM dengan salam, membaca doa dan mengabsen 
kehadiran siswa, 2) guru menginformasikan  kepada 
siswa tentang metode demontrasi, 3) guru 
memberikan pre test tentang tentang  bagaimana 
menyelesaikan transaksi dengan kartu kredit atau 
kartu debit, 4) guru mennyampaikan kepada siswa 
tentang materi yang akan dibahas yaitu tentang 
menyelesaikan transaksi dengan kartu kredit atau 
kartu debit, 5) guru memajang alat peraga di depan 
kelas dalam hal ini adalah mesin cash register elektrik, 

No Uraian Hasil Siklus I 

1  
2  
3  

Nilai rata-rata tes formatif  
Jumlah peserta didik yang tuntas belajar  
Persentase ketuntasan belajar 

75,54 
19 
63,33 % 
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6) guru mengatur tempat duduk yang memungkinkan 
semua siswa dapat  memperha�kan dengan jelas apa 
yang didemonstrasikan, 7) guru mengemukakan tujuan 
apa yang harus dicapai oleh siswa, 8) guru 
mengemukakan tugas-tugas apa yang harus dilakukan 
oleh siswa, misalnya siswa ditugaskan untuk mencatat 
hal-hal yang dianggap pen�ng dari pelaksanaan 
demonstrasi, 9) guru mendemonstrasikan tentang  
bagaimana menyelesaikan transaksi dengan kartu 
kredit atau kartu debit, 10) guru mengatur siswa yang 
menjadi kasir, 11) siswa secara bergan�an 
mendemontasikan menyelesaikan transaksi dengan 
kartu kredit atau kartu debit, 12) guru membagikan 
LKS, 13) siswa menempelkan hasil print out pada 
lembaran LKS, 14) guru mengumpulkan LKS, 15) guru 
melakukan pemantapan konsep, 16) guru merangkum 
materi yang sudah dipelajari, dan 17) siswa 
mengerjakan postest 

 
Pertemuan 3. hari, tanggal: Senin, 17 Oktober 

2016,  Jam ke: 3, 4  (08.50 -10.10). 1) guru membuka 
KBM dengan salam, membaca doa dan mengabsen 
kehadiran siswa, 2) guru menginformasikan  kepada 
siswa tentang metode demontrasi, 3) guru 
memberikan pre test tentang tentang  mesin EDC, 4) 
guru menyampaikan kepada siswa tentang materi 
yang akan dibahas yaitu tentang menggunakan mesin 
EDC, 5) guru memajang alat peraga di depan kelas 
dalam hal ini adalah mesin EDC, 6) guru mengatur 
tempat duduk yang memungkinkan semua siswa dapat  
memperha�kan dengan jelas apa yang 
didemonstrasikan, 7) guru mengemukakan tujuan apa 
yang harus dicapai oleh siswa, 8) guru mengemukakan 
tugas-tugas apa yang harus dilakukan oleh siswa, 
misalnya siswa ditugaskan untuk mencatat hal-hal 
yang dianggap pen�ng dari pelaksanaan demonstrasi, 
9) guru mendemonstrasikan  tentang  bagaimana 
menggunakan mesin EDC, 10) guru mengatur siswa 
yang menjadi kasir, 11) siswa secara bergan�an 
mendemontasikan menggunakan mesin EDC, 12) guru 
membagikan LKS, 13) siswa menempelkan hasil print 
out pada lembaran LKS, 14) guru mengumpulkan LKS, 
15) guru melakukan pemantapan konsep, 16) guru 
merangkum materi yang sudah dipelajari, dan 17) 
siswa mengerjakan postest. 

Pertemuan 4. hari, tanggal: Senin, 24 Oktober 
2016, Jam ke 3-4  (08.50 - 10.10). 1) Guru memberikan 
apersepsi, 2) Guru membagikan lembar evaluasi, dan 
3) Siswa mengerjakan soal dengan ter�b.  

Tahap observasi: 1) guru dan guru kolaborator 
mengama� situasi selama kegiatan pemelajaran 
kemudian mendiskusikan hal-hal yang terjadi selama 
proses pembelajaran. Observer mengisi angket KBM, 
2). guru mengkoreksi pekerjaan siswa, mengolah dan 
menganalisis hasil evaluasi siswa, 3) guru peneli� dan 
guru kolaborator mengadakan pengamatan dan 
pembelajaran berlangsung dan memberikan masukan 
untuk siswa.  

Tahap refleksi: Guru peneli� mengadakan evaluasi 
bersama guru kolaborator berdasarkan hasil analisis 
data dan kesimpulan. Dari hasil belajar didapat  data 
bahwa masih ada siswa yang mendapat nilai dibawah 
KKM, tetapi mayoritas nilai test siklus II lebih bagus jika 
dibandingkan dengan siklus I. Untuk peserta didik yang 
belum memiliki nilai yang mencapai KKM maka perlu 
diadakan untuk mengadakan perbaikan prestasi 
belajarnya. Secara umum, tujuan pengajaran 
perbaikan �dak berbeda dengan pengajaran biasa, 
yaitu dalam rangka mencapai tujuan belajar yang telah 
ditetapkan. Secara khusus, pengajaran perbaikan ini 
bertujuan untuk memberikan bantuan yang berupa 
perlakuan pengajaran kepada para siswa yang lambat, 
mengalami kesulitan, ataupun gagal dalam belajar, 
sehingga mereka dapat secara tuntas dalam 
menguasai bahan atau materi pelajaran yang 
diberikan, dan dapat mencapai prestasi belajar yang 
diharapkan melalui proses perbaikan.  

Adapun cara yang dapat dipilih adalah dapat dipilih 
macam-macam kegiatan perbaikan, antara lain: 1) 
mengajarkan kembali bahan yang sama, tetapi dengan 
cara yang berbeda, dan 2) bimbingan individual/ 
kelompok kecil. Adapun data hasil peneli�an pada 
siklus II adalah sebagai berikut.  

 
Tabel 2.  Rekapitulasi Hasil Tes Forma�f Peserta didik Pada 

Siklus II 

 Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dengan 
menerapkan pembelajaran model demonstrasi 
diperoleh nilai rata-rata prestasi belajar peserta didik 
adalah 86,63 dan ketuntasan belajar mencapai 90,32% 
atau ada 28 peserta didik dari 31 peserta didik sudah 
tuntas belajar. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 
pada siklus pertama secara klasikal peserta didik 
tuntas belajar, karena peserta didik yang memperoleh 
nilai ≥80 sebesar 90,32% lebih besar dari persentase 
ketuntasan yang dikehendaki yaitu sebesar 80%.  

Ketuntasan hasil belajar peserta didik melalui hasil 
peneili�an ini menunjukkan bahwa metode 
demonstrasi memiliki dampak posi�f dalam 
meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Hal ini 
dapat dilihat dari semakin mantapnya pemahaman 
dan penguasaan peserta didik terhadap materi yang 
telah disampaikan guru selama ini (ketuntasan belajar 
meningkat dari siklus I, II). Pada siklus I pembelajaran 
model demonstrasi diperoleh nilai rata-rata hasil 
belajar peserta didik adalah 75,54 dan ketuntasan 
belajar mencapai 63,33% atau ada 19  peserta didik 
dari 31 peserta didik sudah tuntas belajar. Hasil 
tersebut menunjukkan bahwa pada siklus pertama 
secara klasikal peserta didik belum tuntas belajar, 
karena peserta didik yang memperoleh nilai ≥80 hanya 

No Uraian Hasil Siklus II 

1 
2 
3 

Nilai rata-rata tes formatif  
Jumlah peserta didik yang tuntas belajar  
Persentase ketuntasan belajar 

86,63 
28 
90,32 % 
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sebesar 63,33% lebih kecil dari persentase ketuntasan 
yang dikehendaki yaitu sebesar 80%.  

Pada siklus II metode demonstrasi diperoleh nilai 
rata-rata hasil belajar peserta didik adalah 86,03  dan 
ketuntasan belajar mencapai 90,32% atau ada 28 
peserta didik dari 31 peserta didik sudah tuntas 
belajar. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pada siklus 
kedua secara klasikal peserta didik sudah tuntas 
belajar, karena peserta didik yang memperoleh nilai 
≥80 sebesar 90,32% lebih besar dari persentase 
ketuntasan yang dikehendaki yaitu sebesar 80%.  

 Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada siklus 
II ini telah mengalami perbaikan, sehingga �dak perlu 
adanya �ndakan lagi yang dilakukan pada siklus 
berikutnya.  

 
SIMPULAN DAN SARAN 

Hasil kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan 
selama dua siklus, dan berdasarkan seluruh 
pembahasan serta analisis yang telah dilakukan dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 1) pembelajaran model 
demonstrasi memiliki dampak posi�f dalam 
meningkatkan hasil belajar peserta didik yang ditandai 
dengan peningkatan ketuntasan hasil belajar peserta 
didik dalam se�ap siklus, 2) penerapan metode 
demonstrasi mempunyai pengaruh posi�f, yaitu dapat 

meningkatkan mo�vasi belajar peserta didik dalam 
belajar administrasi transaksi. Hal ini ditunjukan 
dengan antusias peserta didik yang menyatakan 
bahwa peserta didik tertarik dan berminat dengan 
pembelajaran model demontrasi sehingga mereka 
menjadi termo�vasi untuk belajar.  

Saran untuk perbaikan peneli�an ini agar dapat 
berguna untuk dunia pendidikan dan lebih efek�f juga 
memberikan hasil yang op�mal bagi peserta didik, 
sebagai berikut: 1) untuk melaksanakan metode 
demonstrasi memerlukan persiapan yang cukup 
matang, sehingga guru harus mampu menentukan 
atau memilih topik yang benar-benar bisa diterapkan 
dengan pembelajaran model demonstrasi dalam 
proses belajar mengajar sehingga diperoleh hasil yang 
op�mal, 2) untuk meningkatkan hasil belajar peserta 
didik, guru hendaknya lebih sering mela�h peserta 
didik dengan berbagai metode pengajaran yang sesuai, 
walau dalam taraf yang sederhana, dimana peserta 
didik nan�nya dapat menemukan pengetahuan baru, 
memperoleh konsep dan keterampilan, sehingga 
peserta didik berhasil atau mampu memecahkan 
masalah-masalah yang dihadapinya,  3) perlu adanya 
peneli�an yang lebih lanjut pada mata pelajaran yang 
berbeda, 4) untuk peneli�an yang serupa hendaknya 
dilakukan perbaikan-perbaikan agar diperoleh hasil 
yang lebih baik.  
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 PENINGKATAN HASIL BELAJAR SEJARAH MATERI CORAK KEHIDUPAN MASYARAKAT  
ZAMAN PRAAKSARA MELALUI  PICTURE AND PICTURE   

 
 

Tapi�a Hutajulu 
  Guru SMK Negeri 27 Jakarta 

 
 
Abstract. This research is mo�vated because of the low interest and mo�va�on of student learning, proved by less ac�ve 
students in learning history. This has an impact on student learning outcomes that are s�ll low. This study aims to determine the 
results of learning history through the model of learning picture and picture. This research was conducted in class X PS 1 SMKN 
27 Jakarta with the number of students 27, and conducted in August un�l December 2016. This research is a class ac�on 
research consis�ng of 2 cycles, each cycle consists of 4 stages: planning, implementa�on, observa�on / Observa�ons, and 
reflec�ons. The instrument used is an instrument of students' ability to test the life style of society in pre-test era and 
observa�on sheet of student and teacher performance. Cycle I student learning outcomes obtained an average score of 68.88 
with the achievement of students who have met the standards of KKM as much as 4 students from 27 students or 14.81%. Cycle 
II.drived by the average of 79.33 with learning completeness completeness that has met the KKM standard of 20 students from 
27 students or 74.07%.  Based on the research, it is concluded that the use of picrure and picture learning model can improve 
student learning outcomes Lesson history of Indonesia. 
 
Keywords: learning outcomes, history of Indonesia, picture and picture 
 
Abstrak. Peneli�an ini dilatarbelakangi karena rendahnya minat dan mo�vasi belajar siswa, terbuk� dengan kurang ak�fnya 
siswa dalam pembelajaran sejarah.  Hal ini berdampak pada hasil belajar siswa yang masih rendah. Peneli�an ini bertujuan 
mengetahui hasil belajar sejarah melalui model pembelajaran picture and picture. Peneli�an ini dilaksanakan di kelas X PS 1 
SMKN 27 Jakarta dengan jumlah siswa 27, dan dilaksanakan pada bulan Agustus sampai Desember 2016. Peneli�an ini adalah 
peneli�an �ndakan kelas yang terdiri dari 2 siklus, se�ap siklus terdiri dari 4 tahap yakni : perencanaan, pelaksanaan, observasi/
pengamatan, dan refleksi. Instrumen yang digunakan adalah instrumen tes kemampuan siswa tentang corak kehidupan 
masyarakat pada zaman praaksara dan lembar observasi kinerja siswa dan guru. Siklus I hasil belajar siswa diperoleh nilai rata-
rata 68,88 dengan ketercapaian siswa yang telah memenuhi standar KKM  sebanyak 4 siswa  dari 27 siswa atau 14,81%. Siklus 
II.diperoleh rata-rata nilai 79,33 dengan ketercapaian ketuntasan belajar yang telah memenuhi standar KKM sebanyak 20 siswa 
dari 27 siswa atau 74,07%.. Berdasarkan peneli�an tersebut, disimpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran picrure and 
picture dapat meningkatkan hasil belajar siswa pelajaran sejarah Indonesia.  

 
Kata Kunci: hasil belajar, sejarah Indonesia, picture and picture 

PENDAHULUAN 

Pembelajaran merupakan usaha sadar dan 
disengaja oleh guru untuk membuat siswa belajar 
secara ak�f dalam mengembangkan krea�vitas 
berfikirnya. Tujuan pokok penyelenggaraan kegiatan 
pembelajaran adalah membelajarkan siswa agar 
mampu memproses dan memperoleh pengetahuan, 
keterampilan, dan sikap bagi diri sendiri. Siswa 
diharapkan termo�vasi dan senang melakukan 
kegiatan belajar yang menarik dan bermakna. Hal ini 
berar� model pembelajaran sangat pen�ng dalam 
kaitannnya dengan keberhasilan belajar. 

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap proses 
pembelajaran sejarah Indonesia, terdapat beberapa 
masalah yaitu proses pembelajaran di kelas tersebut 
berlangsung hanya sebatas guru menerangkan dan 
siswa mendengarkan kemudian mencatat pelajaran 
yang diberikan. Pada saat berlangsungnya kegiatan 
belajar mengajar,  terdapat beberapa orang siswa yang 
kurang serius dalam mengiku� kegiatan belajar 
mengajar khususnya pada waktu diskusi berlangsung. 
Media yang digunakan dalam pembelajaran hanya 
sebatas papan tulis,dan media power point untuk 

menunjang materi yang akan diberikan pada saat 
kegiatan belajar mengajar, tanpa bervariasi dengan 
media yang yang lain. Selain itu metoda yang 
digunakan pada saat interaksi belajar seper� diskusi, 
dan tanyajawab, sebagian besar siswa jarang terlibat 
dalam hal mengajukan pendapat atau pertanyaan, 
walaupun guru telah memberikan kesempatan untuk 
bertanya. Hal ini juga yang hampir dari tahun ke tahun 
siswa SMK N 27 Jakarta mata pelajaran sejarah masih 
banyak memperoleh nilai di bawah nilai maksimal yang 
ditetapkan guru mata pelajaran sesuai kriteria 
ketuntasan minimal (KKM) yaitu 75, seper� halnya 
pada kelas X IPS 1  nilai rata-ratanya masih rendah 
yaitu 55. 

Materi ajar yang cenderung kompleks dan terlalu 
abstrak, membuat siswa mengalami kesulitan dalam 
memahami konsep materi yang diajarkan. Dalam hal 
ini guru berperan untuk mengkongkritkan materi 
bahan ajar yang terlalu abstrak dengan bantuan alat 
peraga agar siswa benar-benar paham dan menguasai 
materi yang diajarkan.Permasalahan tersebut 
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menunjukkan bahwa siswa kurang terlibat dalam 
proses pembelajaran.  

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis 
memandang perlu untuk meneli� penggunaan metode 
Picture and Picture sebagai solusi untuk mengatasi 
permasalahan yang ada. Oleh karena itu rumusan 
masalahnya adalah “Apakah penerapan model 
pembelajaran Picture and picture dapat meningkatkan 
hasil belajar siswa pada mata pelajaran sejarah dalam 
kompetensi dasar corak kehidupan masyarakat pada 
zaman praaksara?” 

Tujuan peneli�an ini adalah untuk meningkatkan 
hasil belajar sejarah serta meningkatkan minat dan 
mo�vasi siswa dalam belajar sejarah. Manfaat dari 
peneli�an adalah meningkatkan hasil belajar siswa 
pada mata pelajaran sejarah dan memberikan 
sumbangan pemikiran bagi guru dalam pemilihan dan 
penggunaan model pembelajaran sebagai evaluasi 
guru dalam meningkatkan mo�vasi belajar siswa pada 
pelajaran sejarah Indonesia. 

Banyak model pembelajaran yang dapat digunakan 
untuk mengatasi kelemahan yang terjadi di kelas. 
Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan 
yaitu model pembelajaran picture and picture. Model 
pembelajaran tersebut menggunakan gambar-gambar 
yang dapat menarik perha�an siswa sehingga dapat 
memo�vasi siswa dalam mengiku� pembelajaran di 
kelas serta proses koopera�f pada metode tersebut 
dapat memacu siswa dalam mata pelajaran sejarah 
dalam suatu kelompok.  

Menurut Johson and Johson  (Trianto 2009, 28) 
prinsip dasar dalam model pembelajaran koopera�f 
picture and picture adalah sebagai berikut: a. Se�ap 
anggota kelompok (siswa) bertanggung jawab atas 
segala sesuatu yang dikerjakan dalam kelompoknya; b. 
Se�ap anggota kelompok (siswa) harus mengetahui 
bahwa semua anggota kelompok mempunyai tujuan 
yang sama; c. Se�ap anggota kelompok (siswa) harus 
membagi tugas dan tanggung jawab yang sama 
diantara anggota kelompoknya; d. Se�ap anggota 
kelompok (siswa) akan dikenai evaluasi; e. Se�ap 
anggota kelompok (siswa) berbagi kepemimpinan dan 
membutuhkan keterampilan untuk belajar bersama 
selama proses belajarnya; dan f. Se�ap anggota 
kelompok (siswa) akan diminta mempertanggung 
jawabkan secara individual materi yang ditangani 
dalam koopera�f.  

Model pembelajaran koopera�f picture and picture 
adalah model pembelajaran yang ditekankan pada 
gambar yang diurutkan menjadi urutan yang logis, 
mengembangkan interaksi antar siswa yang saling 
asah, silih asih, dan silih asuh (Zaenal 2014, 12).  

Model pembelajaran ini mengandalkan gambar 
sebagai media dalam proses pembelajaran. Gambar-
gambar ini menjadi faktor utama dalam proses 
pembelajaran. Sehingga sebelum proses pembelajaran 
guru sudah menyiapkan gambar yang akan 
ditampilkan baik dalam bentuk kartu atau dalam 

bentuk carta ukuran besar, jika di sekolah sudah 
menggunakan ICT bisa juga menggunakan power point 
atau so�ware lainnya yang mendukung. 

Model pembelajaran picture and picture ini dapat 
digunakan dalam berbagai mata pelajaran dan 
tentunya dengan kemasan dan krea�vitas guru. Sejak 
dipopulerkan sekitar tahun 2002, model pembelajaran 
ini mulai menyebar di kalangan guru di Indonesia. 
Dengan menggunakan model pembelajaran tertentu 
maka pembelajaran menjadi menyenangkan. Selama 
ini hanya guru sebagai aktor di depan kelas, dan seolah
-olah guru-lah sebagai satu-satunya sumber belajar. 

Belajar dapat diar�kan usaha mengubah �ngkah 
laku, kecakapan, sikap, penger�an, harga diri, minat, 
bakat, penyesuaian diri, dan penambahan ilmu 
pengetahuan. (A.M.Sadiman 2013, 21). Belajar adalah 
suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 
memperoleh perubahan �ngkah laku yang baru secara 
keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri 
dalam interaksinya dengan lingkungannya. (Slameto 
2013, 2)  

Terkait dengan picture and picture sebagai media 
pengajaran guru, maka gambar-gambar yang 
dibuat direkayasa sedemikian rupa untuk mencapai 
tujuan pengajaran tertentu sebagai salah satu strategi 
yang digunakan guru (Muhibbin 2008, 68).  

Dalam pelaksanaannya, teknik penggunaan dan 
pemanfaatan media picture and picture turut 
memberikan andil yang besar dalam menarik 
perha�an siswa dalam PBM, karena pada dasarnya 
media mempunyai dua fungsi utama, yaitu media 
sebagai alat bantu dan media sebagai sumber belajar 
bagi siswa. (Djamarah 2012, 137). Menurut jenisnya, 
maka picture and picture dapat digolongkan sebagai 
media visual, yaitu media yang hanya mengandalkan 
indera penglihatan dalam wujud visual (Hamalik 2014). 

Adapun langkah-langkah dari pelaksanaan picture 
and picture ini. Langkah-langkah model pembelajaran 
ini (Istarini 2011, 58) adalah 1) guru menyampaikan 
tujuan pembelajaran atau kompetensi yang ingin 
dicapai. Di langkah ini guru diharapkan untuk 
menyampaikan apakah yang menjadi Kompetensi 
Dasar mata pelajaran yang bersangkutan. Dengan 
demikian maka siswa dapat mengukur sampai sejauh 
mana yang harus dikuasainya. Disamping itu guru juga 
harus menyampaikan indikator-indikator ketercapaian 
KD, sehingga sampai dimana KKM yang telah 
ditetapkan dapat dicapai oleh siswa. 2) Guru 
memberikan materi pengantar sebelum kegiatan. 
Penyajian materi sebagai pengantar sesuatu yang 
sangat pen�ng, dari sini guru memberikan momentum 
permulaan pembelajaran. Kesuksesan dalam proses 
pembelajaran dapat dimulai dari sini. Karena guru 
dapat memberikan mo�vasi yang menarik perha�an 
siswa yang selama ini belum siap. Dengan mo�vasi dan 
teknik yang baik dalam pemberian materi akan 
menarik minat siswa untuk belajar lebih jauh tentang 
materi yang dipelajari. 3) Guru menyediakan gambar-

Tapi�a, Peningkatan hasil belajar sejarah …... 
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gambar yang akan digunakan (berkaitan dengan 
materi). Dalam proses penyajian materi, guru 
mengajar siswa ikut terlibat ak�f dalam proses 
pembelajaran dengan mengama� se�ap gambar yang 
ditunjukan oleh guru atau oleh temannya.  

Dengan Picture atau gambar kita akan menghemat 
energi kita dan siswa akan lebih mudah memahami 
materi yang diajarkan. Dalam perkembangan 
selanjutnya sebagai guru dapat memodifikasikan 
gambar atau menggan� gambar dengan video atau 
demontrasi yang kegiatan tertentu. 4) Guru menunjuk 
siswa secara bergilir untuk mengurutkan atau 
memasangkan gambar-gambar yang ada. Di langkah 
ini guru harus dapat melakukan inovasi, karena 
penunjukan secara langsung kadang kurang efek�f dan 
siswa merasa terhukum. Salah satu cara adalah 
dengan undian, sehingga siswa merasa memang harus 
menjalankan tugas yang harus diberikan. Gambar-
gambar yang sudah ada diminta oleh siswa untuk 
diurutkan, dibuat, atau di modifikasi. 5) Guru 
memberikan pertanyaan mengenai alasan siswa dalam 
menentukan urutan gambar. Setelah itu ajaklah siswa 
menemukan rumus, �nggi, jalan cerita, atau tuntutan 
KD dengan indikator yang akan dicapai. Ajaklah 
sebanyak-banyaknya peran siswa dan teman yang lain 
untuk membantu sehingga proses diskusi dalam PBM 
semakin menarik. 

Berdasarkan uraian di atas, picture and picture 
merupakan salah satu bentuk model pembelajaran 
koopera�f. Model pembelajaran koopera�f 
merupakan suatu model pembelajaran yang 
mengutamakan adanya kelompok-kelompok.  

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang 
dimiliki siswa setelah menerima pengalaman 
belajarnya (Sudjana 2014, 22). Sedangkan menurut 
Horwart Kingsley dalam bukunya Sudjana membagi 
�ga macam hasil belajar mengajar: (1) Keterampilan 
dan kebiasaan, (2) Pengetahuan dan pengarahan, (3) 
Sikap dan cita-cita. Dari pendapat di atas dapat 
disimpulkan bahwa hasil belajar adalah kemampuan 
keterampilan, sikap dan keterampilan yang diperoleh 
siswa setelah ia menerima perlakuan yang diberikan 
oleh guru sehingga dapat mengkonstruksikan 
pengetahuan itu dalam kehidupan sehari-hari. Faktor-
faktor yang mempengaruhi hasil belajar Hasil belajar 
yang dicapai siswa dipengaruhi oleh dua faktor yakni 
faktor dari dalam dan faktor dari luar diri siswa 
(Sudjana 2014, 39).     

Demikian juga faktor dari luar diri siswa yakni 
lingkungan yang paling dominan berupa kualitas 
pembelajaran. Belajar adalah suatu perubahan 
perilaku, akibat interaksi dengan lingkungannya 
(Muhammad 2014, 14). Perubahan perilaku dalam 
proses belajar terjadi akibat dari interaksi dengan 
lingkungan.Interaksi biasanya berlangsung secara 
sengaja.  

Belajar dikatakan berhasil apabila terjadi 
perubahan dalam diri individu. Sebaliknya apabila 

terjadi perubahan dalam diri individu maka belajar 
�dak dikatakan berhasil. Hasil belajar siswa 
dipengaruhi oleh kamampuan siswa dan kualitas 
pengajaran. Kualitas pengajaran yang dimaksud adalah 
profesional yang dimiliki oleh guru. Ar�nya 
kemampuan dasar guru baik di bidang kogni�f 
(intelektual), bidang sikap (afek�f) dan bidang perilaku 
(psikomotorik).  

Sejarah berasal dari kata benda Yunani, istoria yang 
berar� ilmu. dalam penggunaannya oleh filsuf Yunani 
Aristoteles, Istoria berar� suatu penelaahan sistema�s 
mengenai seperangkat gejala alam, entah susunan 
kronologis merupakan faktor atau �dak di dalam 
penelaahan; penggunaan itu meskipun jarang, masih 
tetap hidup di dalam bahasa Inggris yang disebut 
natural history. 

Sejarah (Inggris: history; Perancis: histoire; La�n: 
historia) berasal dari bahasa Yunani “istoria” yang 
mulanya berar� pencarian, penyelidikan, peneli�an 
(inquiry, inves�ga�on, research). Sejarah dapat 
diar�kan sebagai kejadian-kejadian yang dibuat 
manusia atau yang mempengaruhi manusia, 
perubahan atau kejadian yang berubah dari satu 
keadaan ke keadaan yang lainnya. (Wasino 2007, 2).   

Sejarah sebagai ilmu dapat berkembang dengan 
berbagai cara: 1) perkembangan dalam filsafat, 2) 
perkembangan dalam teori sejarah, 3) perkembangan 
dalam ilmu-ilmu lain, dan 4) perkembangan dalam 
metode sejarah (Kuntowijoyo 2008, 21).  

 
METODE PENELITIAN 

Peneli�an ini adalah peneli�an �ndakan kelas (PTK) 
dilaksanakan selama �ga bulan, dimulai bulan Agustus 
sampai dengan Oktober 2016 di SMK Negeri 27 Jakarta 
pada kelas X PS1 semester I. subjek peneli�an 27 siswa 
dilaksanakan pada tahun pelajaran 2016 –2017 
dengan Kompetensi Dasar memahami corak 
kehidupan masyarakat pada zaman praaksara. Penulis 
sebagai pengajar sekaligus peneli� dan yang menjadi 
mitra (kolaborator) adalah guru sejarah lainnya. 
Peneli�an  �ndakan kelas  dilaksanakan melalui dua 
siklus, untuk melihat peningkatan prestasi belajar 
siswa melalui, pembelajaran  koopera�f picture and 
picture pada kompetensi dasar corak kehidupan 
masyaraka� praaksara. 

Teknik analisis data dilakukan se�ap 
berlangsungnya siklus, dengan menggunakan tabulasi, 
interval, frekuensi. Instrumen yang digunakan terdiri 
dari: kuisioner atau angket, pedoman observasi, dan 
catatan lapangan. Sedangkan teknik pengumpulan 
data adalah sebagai berikut: 1) Data hasil ulangan 
harian siswa digunakan untuk memproses komposisi 
siswa sehingga mempermudah pembagian kelompok 
pembelajaran koopera�f. 2) Data hasil belajar siswa 
diperoleh dengan pemberian tes kepada siswa se�ap 
akhir siklus. 3) Data tentang situasi pembelajaran di 
dalam kelas, diambil dengan cara observasi dengan 
menggunakan catatan lapangan. 4) Data ak�vitas 
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siswa ke�ka diskusi dan mengajar diambil melalui foto. 
Seluruh data yang diperoleh berdasarkan instrument 
peneli�an yang diberikan dengan tanda-tanda khusus 
berdasarkan jenis dan sumbernya.  

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kegiatan Siklus I dilakukan dalam 3 kali pertemuan. 
Tahap perencanaan: menyusun RPP bersama guru 
mata pelajaran sejenis. Menyiapkan gambar-gambar 
sesuai dengan materi. Membuat soal pretest dan 
pos�est.  

Tahap Tindakan: Pertemuan I, Selasa, 06 
September 2016, dilaksanakan pretest untuk 
mengetahui batas pengetahuan siswa tentang materi 
yang akan disampaikan, kemudian guru membagi 
kelompok menjadi 6 kelompok, dilanjutkan dengan 
penyajian materi penger�an praaksara dan 
kehidupannya. Pelajaran dimulai dengan memberi 
salam, guru mengabsen kehadiran siswa, mengadakan 
appersepsi selama (15 menit), secara lisan diadakan 
Tanya jawab tentang materi tentang kehidupan awal 
masyarakat Indonesia (materi sebelumnya) yang 
berhubungan dengan kehidupan social, ekonomi 
masyarakat praaksara di�njau dari sistem mata 
pencaharian (bahan ajar), dan pada pertanyaan ini 
sebagian besar siswa belum bisa menjawab dengan 
tepat, dan guru mengulang kembali materi kehidupan 
awal masyarakat Indonesia di�njau dari segi mata 
pencahariannya (bahan ajar). Setelah itu, guru 
memberikan lembaran soal tes untuk mengetahui 
kemampuan siswa untuk materi yang akan 
disampaikan (10 menit). 

Guru menyampaikan secara garis besar materi 
yang menjadi pembahasan hari ini, (40 menit) dengan 
metode tanya jawab dan ceramah bantuan dengan 
bantuan media power point. Setelah merangkum 
materi, siswa diberi tes akhir (10 menit) dengan soal 
yang sama, kemudian sebelum menutup pelajaran 
siswa diberi tugas untuk yang akan datang, mencari 
gambar tentang kehidupan sosial, ekonomi 
masyarakat  praaksara di Indonesian di�njau dari 
sistem mata pencahariannya (15 menit).  Berikutnya, 
siswa dibagi menurut kelompok, untuk diskusi yang 
akan datang, kemudian menentukan ketua dan 
moderator. Pembagian kelompok terdiri dari 6 
kelompok dengan tugas sbb: 1). Kehidupan masa 
berburu dan meramu, 2). Masa bercocok tanam dan 
beternak, 3). Masa pertukangan (Perundagian), 4). 
Masa mengenal system kepercayaan, 5). Penyebaran 
benda- benda hasil kebudayaan, 6). Pembabakan 
zaman dilihat dari hasil–hasil budaya manusia purba 

Pertemuan II pada hari Selasa, tanggal 13 
September 2016, guru mengecek kehadiran siswa, 
mengatur kelas diskusi dengan bentuk ruang leter U, 
(15 menit), memberikan appersepsi dengan 
mengurutkan gambar dalam power point, dan siswa 
diminta menceritakan menurut pendapat kelompok 
masing-masing (20 menit), Sebelum berdiskusi, guru 

menjelaskan tentang langkah-langkah dalam  
melaksanakan model pembelajaran pembelajaran 
picture and picture dan materi yang akan dibahas 
tentang kehidupan ekonomi, sosial masyarakat 
Indonesia di�njau dari sistem mata pencariannya , 
berdasarkan gambar  yang telah diacak dengan 
gambar lain sebagai pengecoh oleh guru.  

Siswa berdiskusi mengurutkan hasil kebudayaan 
menurut pembagian masanya (tugas minggu lalu). 
Guru keliling mengama� dan menilai siswa dalam 
kelompok diskusi (15 menit), dan siswa diminta maju 
menurut kelompoknya untuk memaparkan hasil 
diskusinya (30 menit). Dalam pelaksanaan diskusi ini, 
yang sangat menonjol dalam paparannya adalah 
kelompok I, sedangkan yang banyak bertanya adalah 
kelompok III. Guru menyimpulkan dan merangkum 
hasil diskusi siswa (10 menit) sebelum pelajaran 
berakhir. Kegiatan belajar ditutup dengan 
mengingatkan siswa untuk tes pada pertemuan 
berikutnya. 

Pertemuan III Selasa, tanggal 20 September 2016, 
diadakan evaluasi individu siswa untuk mengukur hasil 
yang dicapai setelah mengiku� kegiatan belajar 
mengajar materi awal kehidupan masyarakat 
praaksara, guru membuka pelajaran, dan 
mempersilahkan siswa untuk mengosongkan meja 
belajar, kecuali alat tulis. Guru menata duduk siswa 
supaya �dak berdekatan dengan teman sekelompok, 
untuk menghindari kecurangan selama tes 
berlangsung, soal diberikan kepada siswa untuk 
dikerjakan (30 menit). Guru mengawasi jalannya 
evaluasi, mengumpulkan hasil, dan menutup 
pelajaran. 

Tahap observasi: Peneli� menggunakan catatan 
lapangan selama proses kegiatan belajar mengajar 
siklus I berlangsung. Siswa masih banyak yang �dak 
memahami materi dan siswa amsih belum bisa 
bekerjasama dalam kelompok. Selain itu gambar yang 
ditayangkan kurang jelas sehingga siswa belum paham 
deskripsi dari gambar. 

Tahap refleksi: diakhir Siklus I peneli� melakukan 
refleksi terhadap hasil pengamatan dan hasil belajar 
siswa. Refleksi pada siklus ini diperoleh data lapangan 
bahwa siswa masih belum memahami model 
pembelajarn yang digunakan dan juga kelompok yang 
terlalu banyak jumlah anggotanya. Berdasarkan data 
yang diperoleh dari siklus I, dapat dilihat bahwa 
sebagian besar siswa masih kurang dalam 
mengungkapkan inspirasinya pada waktu diskusi 
dalam kelompok.  Ketua kelompok juga masih belum 
lancar dan malu dalam memimpin berlangsungnya 
diskusi, sehingga sulit untuk membuat kesimpulan.  

 Berikut ini adalah hasil akhir dari pelaksanaan 
siklus I yang disajikan dalam tabel. 
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Tabel 1. Interval Nilai Siklus I 

 
Berdasarkan hasil yang dicapai pada Siklus I, dapat 

dilihat bahwa siswa  belum menunjukkan hasil yang 
memuaskan. Nilai yang mencapai KKM = 75 baru 
mencapai 14,81% hanya 4 orang dari 27 siswa, hal ini 
menunjukkan bahwa siswa  belum terbiasa dan belum 
lancar dengan   kegiatan belajar mengajar 
menggunakan model pembelajaran picture and 
picture, sehingga diharapkan pada siklus II, ada 
peningkatan hasil belajar siswa. 

 Kegiatan siklus II dilakukan dalam 3 kali 
pertemuan. Pada pertemuan I, Selasa, tanggal 27 
September 2016, dilaksanakan pretest untuk 
mengetahui batas pengetahuan siswa tentang materi 
yang akan disampaikan, kemudian dilanjutkan dengan 
penyajian materi alat, metode dan langkah-langkah 
diskusi kelas. Pertemuan II pada hari Selasa, tanggal 04 
Oktober 2016, dilaksanakan diskusi kelompok dengan 
menggunakan media, video, power point dan gambar. 
Pertemuan terakhir siklus II pada hari Selasa, tanggal 
11 Oktober 2016, diadakan kuis untuk �ap individu 
siswa. Peneli� menggunakan catatan lapangan selama 
proses kegiatan belajar mengajar siklus II berlangsung. 
Siswa dibagi menjadi 6 (enam) kelompok dan 
kelompok dari kelompok yang lama diacak lagi sesuai 
batas kemampuan dalam diskusi maupun hasil kuis, 
yaitu yang hasilnya terbaik dan menengah disebarkan 
dalam �ap kelompok diskusi yang baru.  

 Kegiatan Siklus II. Tahap perencanaan: menyusun 
RPP bersama guru mata pelajaran sejenis. Menyiapkan 
gambar-gambar sesuai dengan materi. Membuat soal 
pretest dan pos�est.  

Tahap Tindakan: Pertemuan I, Selasa, 27 
September 2016. Siswa dan guru memulai pelajaran 
jam ke 3. Pelajaran dimulai dengan memberi salam, 
guru mengabsen kehadiran siswa, mengadakan 
appersepsi selama (20 menit),  secara lisan diadakan 
Tanya jawab tentang materi Kehidupan sosisla, 
ekonomi masyarakat praaksara di Indonesia di�njau 
dari sis�m mata pencahariannya  (materi sebelumnya) 
yang berhubungan dengan materi yang akan 
disampaikan, dan pada pertanyaan ini sebagian besar 
siswa bisa  menjawab pertanyaan dengan tepat, dan 
guru mengulang kembali materi kehidupan awal 
masyarakat Indonesia masa berburu, bercocok tanam, 
pertukangan (perundagian), dan sis�m kepercayaan 
masyarakat. Setelah itu, guru memberikan lembaran 
soal tes untuk mengetahui kemampuan siswa untuk 
materi yang akan disampaikan (10 menit). Guru 

menyampaikan secara garis besar materi yang menjadi 
pembahasan hari ini dan memutar video Tahap-tahap 
perkembangan kebudayaan masyarakat di Indonesia 
dikelompokkan dengan pembabakan zaman purba 
dilihat dari hasil kebudayaan manusia purba (30 
menit). Berikutnya, siswa dibagi menurut kelompok, 
untuk diskusi siklus 2 karena ada perubahan kelompok, 
kemudian menentukan ketua dan moderator. Guru 
menutup pelajaran dengan memberi salam.  

Pertemuan II, Selasa, 04 Oktober 2016. Guru 
mengecek kehadiran siswa, mengatur kelas diskusi 
dengan bentuk ruang leter U, (15 menit), memberikan 
appersepsi dengan tanyajawab tentang materi yang 
lalu. Siswa diminta menceritakan menurut pendapat 
kelompok masing-masing (20 menit), Sebelum 
berdiskusi, guru menjelaskan secara garis besar 
langkah-langkah diskusi kelompok Guru berkeliling 
mengama� dan menilai siswa dalam kelompok diskusi 
(15 menit), dan siswa diminta maju menurut 
kelompoknya untuk memaparkan hasil diskusinya (30 
menit). Dalam pelaksanaan diskusi ini, semua 
kelompok terlihat sangat bersemangat memaparkan 
hasil diskusinya dengan bantuan tugas yang telah 
diberikan minggu yang lalu. Guru menyimpulkan dan 
merangkum hasil diskusi siswa (10 menit) sebelum 
pelajaran berakhir. Kegiatan belajar ditutup dengan 
mengingatkan siswa untuk tes pada pertemuan 
berikutnya. Guru dan kolaborator mencatat hasil 
pengamatan siswa selama pelaksanaan pembelajaran 
berlangsung.  

Pertemuan III, Selasa, 11 Oktober 2016. Guru 
membuka pelajaran, dan mempersilahkan siswa untuk 
merapihkan seluruh perlengkapan belajar, kecuali alat 
tulis menulis yang ada di atas meja belajar. Waktu 
evaluasi ini menggunakan 1 jam pelajaran.  Guru 
menata duduk siswa supaya �dak berdekatan dengan 
teman sekelompok, untuk menghindari kecurangan 
selama tes berlangsung. Soal diberikan kepada siswa 
untuk dikerjakan (30 menit), yang merupakan soal 
gabungan materi pertama dan materi kedua.  Guru 
mengawasi jalannya evaluasi, mengumpulkan hasil 
kerja siswa, dan menutup pelajaran. 

Tahap observasi: pada siklus kedua ini guru dibantu 
guru kolaborator mengama� siswa dalam mengiku� 
kegiatan belajar. Siswa dibimbing dengan arahan 
dalam melakukan diskusi.  

Tahap refleksi: Berdasarkan data yang diperoleh 
dari siklus II, dapat dilihat bahwa sebagian besar siswa 
sangat bersemangat dalam mengungkapkan 
inspirasinya pada waktu diskusi dalam kelompok, 
meskipun masih terlihat beberapa orang masih agak 
lambat. Ketua kelompok juga sudah lancar dalam 
memimpin berlangsungnya diskusi, sehingga ada 
kerjasama yang baik dalam membuat kesimpulan dan 
juga waktu presentasi di depan kelas.   

Data nilai hasil belajar sejarah pada Siklus II 
disajikan dalam tabel berikut. 

 

 No Interval Frekuensi Presentase 

1 55 – 60 4 14.81 
2 61 – 66 5 18.51 
3 67 – 72 11 40.74 
4 73 – 78 4 14.81 
5 79 – 84 3 11.11 
6 85 – 90 0 0 
7 91 – 96 0 0 

Keterangan : 
Nilai Rata-Rata     : 68.88 
Nilai Tertinggi        : 82 
Nilai Terendah       : 55 
Jumlah Siswa        : 27 
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Tabel 2. Interval Nilai Siklus 2 

Berdasarkan hasil yang dicapai pada Siklus II, dapat 
dilihat bahwa siswa  sudah  menunjukkan hasil yang 
memuaskan. Nilai yang sudah mencapai KKM = 75 
sekitar 74,07% yaitu 20 orang siswa, hal ini 
menunjukkan bahwa siswa bisa menerima dengan baik   
kegiatan belajar mengajar yang  menggunakan 
pendekatan dengan model pembelajaran picture and 
picture. 

Kenaikan nilai rata-rata dari siklus I ke siklus II 
sebesar 10.45. Pada siklus I rata-rata hasil belajar 
sejarah 68.88 sedangkan pada siklus II sebesar 79, 33. 
Nilai ter�nggi pada siklus I 82 dan pada siklus II 92 
terdapat kenaikan sebesar 10. Ketuntasan belajar pada 
siklus I berjumlah 4 siswa yang tuntas atau 14% dan 
pada siklus II berjumlah 20 siswa atau 74,4%.  

Berdasarkan hasil yang dicapai siswa pada siklus II 
ini yang sudah mengalami peningkatan pada nilai rata-

rata yang dicapai siswa, maka peneli� �dak 
melanjutkan ke siklus selanjutnya. 

 
SIMPULAN DAN SARAN 

 Berdasarkan hasil dan pembahasan peneli�an 
dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran picture 
and picture dapat meningkatkan hasil belajar sejarah 
Indonesia dengan kompetensi dasar memahami corak 
kehidupan zaman praaksara terlihat dari peningkatan 
hasil belajar pada siklus I dan siklus II yaitu nilai rata-
rata siswa pada siklus I sebesar 68,88 dan nilai rata-
rata siswa pada   siklus II sebesar 79,33 atau 
mengalami peningkatan sebesar 10,45. 

Berdasarkan kesimpulan peneli�an di atas, saran 
yang dapat diharapkan adalah: 1) Siswa senan�asa 
belajar secara ak�f dalam proses pembelajaran. 2) 
Guru senan�asa melaksanakan refleksi proses 
pembelajaran yang telah dilaksanakan sehingga 
mengetahui kelemahan dan kekurangan teknik 
pembelajaran yang digunakan, dan diop�malkan 
pelaksanaan proses pembelajaran yang beruntun, guru 
harus mampu memilih dan menggunakan metode  
pembelajaran yang tepat dan  sesuai dengan tujuan 
yang ingin dicapai sesuai karakteris�k materi pelajaran 
yang diajarkan. 3) Kepala sekolah dapat memfasilitasi 
proses pembelajaran agar berjalan ak�f dan kondusif. 
4) Pihak lain diharapkan dapat mengembangkan dan 
menindaklanju� hasil peneli�an ini demi kemajuan 
pendidikan, khususnya pada SMK Negeri 27 Jakarta.  
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No Interval Frekuensi Presentase 

1 55 – 60 0 0 

2 61 – 66 0 0 

3 67 – 72 6 22.22 

4 73 – 78 2 7.4 

5 79 – 84 14 51.88 

6 85 – 90 4 14.81 

7 91 – 96 1 3.7 

Keterangan : 

Nilai Rata-Rata   :  79.33 

Nilai Tertinggi      :  92 

Nilai Terendah     :  67 

Jumlah Siswa      :  27 

 

Tapi�a, Peningkatan hasil belajar sejarah …... 
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Abstract. This research is mo�vated by the lack of students 'understanding in presen�ng the research result, so that the result of 
the students' speaking skill on the presenta�on material of the research result is unsa�sfactory. This study aims to measure the 
improvement of student learning outcomes with coopera�ve learning model with group inves�ga�on approach The study was 
conducted in SMA Negeri 5 Jakarta in 2012 with a sample of 37 students of class XI majoring in Natural Sciences. Research is a 
classroom ac�on research with 4 (four) stages in each cycle that is: planning, implementa�on / ac�on, observa�on, and 
reflec�on. This research was conducted with 3 (three) cycles. Pretest data obtained from the pretest obtained the average class 
22.06 while the average value of the class on the first cycle of 22.89. In the second cycle created in groups, it appears that 
students have not ac�vely par�cipated so that the learning results obtained are not complete. Cycle II average score of 65.25 
based on KKM Indonesian SMA Negeri 5 Jakarta with a value of 66. A�er the observa�on and perbaika, the results obtained in 
the third cycle to 72.17. This indicates that in the learning outcomes of Indonesian language can be increased by using model of 
group inves�ga�on. 
 
Keyword: research presenta�on, coopera�ve learning, inves�ga�ve approach 
 
Abstrak. Peneli�an ini dilatarbelakangi kurangnya pemahaman siswa dalam mempresentasikan hasil peneli�an, sehingga hasil 
keterampilan berbicara siswa pada materi presentasi hasil peneli�an kurang memuaskan. Peneli�an ini bertujuan mengukur 
peningkatan hasil belajar siswa dengan model pembelajaran koopera�f dengan pendekatan inves�gasi kelompok Peneli�an 
dilakukan di SMA Negeri 5 Jakarta tahun 2012 dengan sampel  sebanyak 37 siswa kelas XI  jurusan Ilmu Pengetahuan Alam. 
Peneli�an merupakan peneli�an �ndakan kelas dengan 4 (empat) tahapan dalam se�ap siklusnya yaitu: perencanaan, 
pelaksanaan/�ndakan, observasi, dan refleksi. Peneli�an ini dilakukan dengan 3 (�ga) siklus. Data awal diambil dari pretest 
diperoleh rata-rata kelas  22,06 sedangkan hasil nilai rata-rata kelas pada siklus I sebesar 22,89. Pada siklus kedua dibuat 
secara kelompok, tampak siswa belum ak�f berperan sehingga hasil belajar yang diperoleh �dak tuntas. Siklus II nilai rata-rata 
sebesar 65,25 berdasarkan KKM bahasa Indonesia SMA Negeri 5 Jakarta dengan nilai 66. Setelah dilakukan observasi dan 
perbaika, hasil yang diperoleh pada siklus III menjadi 72,17. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hasil belajar bahasa Indonesia 
dapat meningkat dengan menggunakan model inves�gasi kelompok. 
 
Kata kunci:  Presentasi hasil peneli�an, pembelajaran koopera�f, pendekatan inves�gasi 

PENDAHULUAN 

Keterampilan berbahasa melipu� empat aspek, 
yaitu: keterampilan menyimak atau keterampilan 
mendengarkan, berbicara, menulis, dan keterampilan 
membaca. Dari keempat keterampilan berbahasa 
tersebut salah satu keterampilan berbahasa yang 
belum dikuasai oleh siswa adalah keterampilan 
berbicara. Banyak faktor penyebab kurangnya 
penguasaan keterampilan berbicara pada siswa 
diantaranya siswa belum berani tampil di depan teman
-temannya.  

Tujuan pelajaran bahasa Indonesia di sekolah 
menengah atas (SMA) agar siswa terampil dan 
menguasai empat keterampilan berbahasa. Siswa yang 
belum memiliki keterampilan bahasa dengan baik akan 
menemukan kesulitan-kesulitan dalam berkomunikasi. 
Hal ini terjadi karena hal yang dipikirkan dan 
dirasakannya �dak dapat diungkapkan kepada orang 
lain dengan jelas.  Berdasarkan data awal mengenai 
keterampilan berbicara siswa kela XI IPA 4 hasil yang 
didapat masih jauh dari kriteria ketuntasan minimal 

yang ditetapkan guru. Siswa masih malu untuk 
berbicara di teman-temannya di kelas. 

Tujuan dari peneli�an ini adalah meningkatkan 
hasil belajar siswa dalam pembelajaran presentasi hasil 
peneli�an yang tepat dengan model koopera�f �pe 
inves�gasi kelompok pada siswa di kelas XI IPA 4. 
Manfaat peneli�an ini bagi guru dapat memahami hal-
hal yang perlu dilakukan untuk menyampaikan 
pembelajaran secara ak�f dan menarik bagi siswa 
sehingga siswa mampu menangkap pembelajaran yang 
sedang diajarkan dan hal yang diharapkan guru 
tercapai. Guru menjadi ak�f dan krea�f dalam 
mempelajarkan siswa menggunakan model koopera�f  
dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 
Sedangkan bagi siswa, dapat lebih mudah memahami 
materi pelajaran. Dengan cara ini pembelajaran lebih 
menarik, dan �dak membosankan. Siswa lebih ak�f  
belajar dan mudah dalam memahami pelajaran. Bagi 
sekolah, lebih mudah memperoleh alat pembelajaran. 
Penggunaan alat pembelajaran ini diharapkan pihak 
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sekolah �dak harus mengeluarkan biaya besar untuk 
menyediakan alat pembelajaran dan sumber belajar.   

Joyce dan Weil mengelompokkan model-model 
pembelajaran menjadi empat kategori, yakni: 1) 
kelompok model pengolahan informasi atau the 
informa�on processing family, 2) kelompok model 
personal atau the personal family, 3) kelompok model 
social atau the social family, dan 4) kelompok model 
sistem perilaku atau the behavioral sistem family.  
(Winataputra, 2009: 34) 

Berdasarkan pengelompokannya model inves�gasi 
kelompok termasuk kelompok model sosial yaitu 
bentuk pembelajaran koopera�f dengan metode 
spesialisasi tugas. Sebuah model inves�gasi koopera�f 
dari pembelajaran di kelas diperoleh dari premis 
bahwa baik domain sosial maupun intelektual proses 
pembelajaran di sekolah melibatkan nilai-nilai yang 
didukungnya. Model inves�gasi �dak akan dapat 
diimplementasikan dalam lingkungan pendidikan yang 
�dak mendukung dialog interpersonal atau yang �dak 
memperha�kan dimensi rasa sosial dari 
pembelajaran  didalam kelas. Komunikasi dan interaksi 
koopera�f di antara teman sekelas dan sikap-sikap 
koopera�f bisa terus bertahan.  Aspek rasa sosial dari 
kelompok, pertukaran intelektualnya, dan maksud dari 
subjek yang berkaitan dengannya dapat ber�ndak 
sebagai sumber-sumber pen�ng maksud tersebut bagi 
usaha para siswa untuk belajar.  

Di dalam model pembelajaran inves�gasi kelompok 
terdapat �ga konsep utama, yaitu peneli�an atau 
inquiry, pengetahuan atau knowledge, dan dinamika 
belajar kelompok atau the dynamics of the learning 
group. Yang dimaksud dengan peneli�an ialah proses 
dimana pembelajar dirangsang dengan cara 
menghadapkan pada masalah. Di dalam proses ini 
pembelajar memasuki situasi di mana mereka 
memberikan respon terhadap masalah yang mereka 
rasakan perlu untuk dipecahkan. Masalah itu sendiri 
dapat �mbul dari pebelajar atau diberikan oleh 
pengajar. Yang dimaksud dengan pengetahuan ialah 
pengalaman yang �dak dibawa lahir tapi diperoleh 
oleh individu  melalui dan dari pengalamannya baik 
langsung maupun �dak langsung. Sedangkan dinamika 
kelompok menunjukkan pada suasana yang 
menggambarkan sekelompok individu saling 
berinteraksi mengenai sesuatu yang sengaja dilihat 
atau dikaji bersama. Interaksi ini, melibatkan proses 
berbagi ide dan pendapat serta saling tukar 
pengalaman melalui proses saling berargumentasi.  

Aspek pen�ng dalam model inves�gasi 
kelompok  adalah perencanaan koopera�f siswa atas 
apa yang dituntut dari mereka. Anggota kelompok 
mengambil bagian dalam merencanakan berbagai 
dimensi dan tuntutan dari proyek mereka. Bersama-
sama mereka menentukan apa yang mereka ingin 
inves�gasikan sehubungan dengan upaya mereka 
untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi; 
sumber apa yang mereka butuhkan; siapa akan 

melakukan apa; dan bagaimana mereka akan 
menampilkan proyek mereka yang sudah selesai 
kehadapan kelas. Biasanya ada pembagian tugas 
dalam kelompok yang mendorong tumbuhnya 
interdependensi yang bersifat poso�f di antara 
anggota kelompok.  

Peran guru dalam inves�gasi kelompok sebagai 
narasumber dan fasilitator. Guru berkeliling di antara 
kelompok yang ada dan untuk melihat bahwa mereka 
bisa mengelola tugasnya, membantu �ap kesulitan 
yang mereka hadapi dalam interaksi kelompok, 
termasuk masalah dalam kinerja terhadap tugas-tugas 
khusus yang berkaitan dengan proyek pembelajaran. 
Yang pertama dan terpen�ng adalah guru harus 
membuat model kemampuan komunikasi dan sosial 
yang diharapkan dari para siswa.  

Kelas yang menerapkan model inves�gasi 
kelompok, pembelajar lebih berperan sebagai 
konselor, konsultan, dan pemberi kri�k yang 
bersahabat.  Dalam kerangka ini pembelajar dapat 
membimbing dan mengarahkan kelompok melalui 3 
tahap:  1) tahap pemecahan masalah, berkenaan 
dengan proses menjawab pertanyaan, apa yang 
menjadi hakikat masalah, dan apa yang menjadi fokus 
masalah, 2) tahap pengelolaan kelas, berkenaan 
dengan proses menjawab pertanyaan, informasi apa 
saja yang diperlukan, bagaimana mengorganisasikan 
kelompok untuk memperoleh informasi itu, 3) tahap 
pemaknaan secara perseorangan, berkenaan dengan 
proses pengkajian bagaimana kelompok menghaya� 
simpulan yang dibuatnya dan apa yang membedakan 
seseorang sebagai hasil dari mengiku� proses 
tersebut.  

Model group Inves�ga�on terdapat �ga konsep 
utama, yaitu: peneli�an atau inquiri, pengetahuan 
atau knowledge, dan dinamika kelompok atau the 
dynamic of the learning group (Winataputra 2009, 37). 
Peneli�an ini adalah proses dinamika siswa 
memberikan respon terhadap masalah dan 
memecahkan masalah tersebut. Pengetahuan adalah 
pengalaman belajar yang diperoleh siswa baik secara 
langsung maupun �dak langsung. Sedangkan dinamika 
kelompok menunjukkan suasana yang 
menggambarkan sekelompok saling berinteraksi yang 
melibatkan berbagai ide dan pendapat serta saling 
bertukar pengalaman melaui proses saling 
beragumentasi. 

Pada pembelajaran ini guru mengarahkan, 
membantu para siswa menemukan informasi, dan 
berperan sebagai salah satu sumber belajar, yang 
mampu menciptakan lingkungan sosial yang dicirikan 
oleh lingkungan demokrasi dan proses ilmiah. Sifat 
demokrasi dalam koopera�f �pe group Inves�ga�on 
ditandai oleh keputusan-keputusan yang 
dikembangkan atau se�daknya diperkuat oleh 
pengalaman kelompok dalam konteks masalah yang 
menjadi ��k sentral kegiatan belajar (Winataputra 
2009, 39).  

Subini, Peningkatan hasil belajar Bahasa Indonesia …... 
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Tahapan-tahapan kemajuan siswa di dalam 
pembelajaran yang menggunakan model 
pembelajaran group inves�ga�on (Slavin 2009, 20). 
Enam tahapan Kemajuan siswa di dalam pembelajaran 
koopera�f dengan model group Inves�ga�on: tahap I: 
mengiden�fikasi topik dan membagi siswa ke dalam 
kelompok. Guru memberikan kesempatan bagi siswa 
untuk memberi kontribusi materi yang akan mereka 
selidiki. Kelompok dibentuk berdasarkan heterogenitas 
model inves�gasi kelompok, Tahap II: merencanakan 
tugas, �ap kelompok akan membagi subtopik kepada 
seluruh anggota, kemudian membuat perencanaan 
dari masalah yang akan diteli�, bagaimana proses dan 
sumber apa yang akan dipakai. Tahap III: membuat 
penyelidikan, siswa mengumpulkan, menganalisis dan 
mengevaluasi informasi, membuat simpulan dan 
mengaplikasikan bagian mereka ke dalam 
pengetahuan baru dalam mencapai solusi masalah 
kelompok.Tahap IV: mempersiapkan tugas akhir, 
se�ap kelompok mempersiapkan tugas akhir yang 
akan dipresentasikan di depan kelas. Tahap V: 
mempresentasikan tugas akhir, siswa 
mempresentasikan hasil kerjanya. Tahap VI: evaluasi, 
soal ulangan mencakup seluruh topik yang telah 
diselidiki dan dipresentasikan. 

Presentasi hasil peneli�an adalah suatu kegiatan 
berbicara di hadapan  hadirin. Berbeda dengan pidato 
yang lebih sering dibawakan dalam acara resmi dan 
acara poli�k. Presentasi lebih sering  dibawakan dalam 
acara bisnis dan dalam laporan hasil peneli�an atau 
karya ilmiah. Presentasi adalah komunikasi langsung 
antara penyaji/pemakalah dengan sekelompok 
pendengar (audience) dalam situasi teknis, sain�fik 
atau profesional untuk satu tujuan tertentu dengan 
teknik sajian dan media yang terencana.  

Tujuan presentasi bermacam-macam; wiraniaga, 
informasi, meyakinkan. Keahlian berbicara di hadapan 
umum merupakan hal yang sangat pen�ng bagi semua 
orang yang ingin maju. Banyak presiden, manajer, 
wiraniaga, dan pengajar menjadi sukses dan terkenal 
lewat keahlian berpresentasi. Secara umum tujuan 
presentasi adalah: 1) edukasi atau pendidikan, 2) 
memberi informasi, dan 3) mempengaruhi atau 
persuasi.  

Sebelum mempersiapkan  presentasi beberapa hal 
perlu diketahui terlebih dahulu: 1) situa�on, 
perha�kan waktu dan tempat Anda akan memberikan 
presentasi, 2) tujuan, apa tujuan yang ingin dicapai 
dari presentasi yang dilakukan, 3) audience, perha�kan 
siapa saja yang menjadi peserta dari presentasi Anda, 
dan 4) method, metode yang tepat dipakai agar tujuan 
presentasi dapat tercapai.  

Elemen pen�ng dalam presentasi  berupa: 1) 
kecepatan presentasi, 2) pembukaan yang menarik, 3) 
audience mendengarkan, 4) konklusi (relevansi topik), 
dan 5) panjang presentasi jangan sampai melebihi 
waktu yang tersedia. 

Jenis alat bantu dalam presentasi berupa: 1) charts, 
2) video dan film, 3) sampel/contoh, 4) handouts, 5) 
cartoons, 6) poster, 7) studi kasus, 8) demonstrasi, 9) 
ilustrasi, diagram, peta, 10) slides, 11) replika, 12) 
manual, famlet, bulle�n, 13) photography, textbook, 
dan 14) cerita. 

Jenis-jenis presentasi: 1) presentasi teks (reading 
presenta�on), penyaji sepenuhnya menggunakan teks 
(membaca kata demi kata yang tertuang dalam kertas 
penyajian), 2) presentasi hafalan (memorized 
presenta�on). Gaya penyajian yaitu,  isi bahan sajian 
ditulis dalam bentuk teks tertulis lalu dihafalkan. 
Contohnya laporan hasil studi singkat, hasil kunjungan 
atau observasi, 3) penyajian spontan (the improve to 
presenta�on), Penyajian langsung informal tanpa 
persiapan yang matang pembicara, contohnya: 
pertemuan khusus Anda diminta memberi sambutan 
karena kapasitas dan posisi Anda, dan 4) penyajian 
dengan kartu (the note cards presenta�on), Penyajian 
dengan kartu berisi uraian penyajian sesuai nalar 
pendengar, namun in� sajian tetap disesuaikan 
dengan tujuan penyajian. Teknik penyajian bebas, 
natural, dipersiapkan dengan matang dan sesuai 
�ngkat respon pendengar. (Aji 6 April 2012, 4) 

Teknik presentasi adalah kemampuan yang wajib 
dimiliki oleh se�ap orang yang ingin sukses pada masa 
ini. Cara presentasi ide ternyata punya efek yang �dak 
kalah besarnya dibanding isi presentasinya. Bahkan, 
seringkali materi yang sebenarnya sangat bagus 
namun dibawakan dengan cara presentasi yang biasa-
biasa saja atau malah cenderung buruk bisa kehilangan 
kekuatannya. Berikut merupakan beberapa teknik 
dalam presentasi: 1) melakukan persiapan. Antara lain, 
bahan presentasi, bahan yang akan dibagikan (jika 
ada), peralatan seper� laptop atau infokus dan 
mempersiapkan mental. Jika semua kondisinya baik 
dan aman maka bisa membuat kita akan lebih percaya 
diri, 2) Perbedaan antara materi yang akan 
dipresentasikan dengan proposal yang akan diberikan, 
karena pada saat presentasi kita menjelaskan point-
point nya saja dan �dak perlu secara keseluruhan 
untuk dibahas karena akan menghabiskan waktu dan 
membuat audience merasa bosan, 3) Pada saat 
presentasi: a) usahakan datang lebih awal dari waktu 
yang ditentukan, jangan terlambat, b) gunakan waktu 
seefisien mungkin, c) Gunakan pakaian yang sopan 
tentunya, d) kenali audience atau peserta yang hadir, 
sehingga kita bisa lebih akrab dengan menyebut 
namanya dan tahu jabatannya, e) bagi pandangan ke 
kita ke semua audience dan perbanyak komposisi 
pandangan kita kepada orang yang paling berpengaruh 
atau pengambil keputusan, seper� CEO atau salah satu 
pimpinan dari yang hadir, f) sebisa mungkin untuk 
�dak membicarakan hal yang �dak pen�ng dan yang 
audience �dak mau dengar, g) berbicaralah dengan 
lugas dan sopan, h) atur intonasi suara kita, jangan 
kebesaran dan juga jangan kekecilan, i) jangan banyak 
bergerak, karena akan mengganggu konsentrasi 
peserta; dan i) munculkan beberapa joke untuk 
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mencairkan suasana yang kaku atau membosankan 
tapi jangan berlebihan.  4) anggap saja audience �dak 
menger� mengenai materi yang akan disampaikan, 
jadi bersikaplah dengan mengundang simpa� dan rasa 
kagum para audience karena pengetahuan kita, tapi 
hindari kesan menggurui, dan 5) pada saat tanya 
jawab, catat pertanyaan dan jawablah dengan lugas. 
Keberhasilan dari sebuah presentasi adalah kita 
menger� betul tentang isi yang akan dipresentasikan 
sehingga pada saat menjelaskan �dak terbata-bata 
atau kebingungan sendiri. Untuk itu pahami betul 
isinya dan lakukan persiapan yang matang, karena 
tujuan dari presentasi adalah untuk membuat para 
audience menger� dan memahami serta tertarik dari 
isi presentasi yang ditawarkan.  

Perbedaan presentasi yang baik dengan presentasi 
yang buruk: 1) presentasi yang baik: a) energik dan 
penuh semangat, b) kontak mata dengan audience, c) 
berbicara dengan jelas dan cukup keras; d) sesekali 
bergerak saat berbicara; e) menggunakan anekdot dan 
humor yang sesuai, f) mengenakan pakaian yang 
serasi, g) argumen-argumen terstruktur dengan baik, 
h) slide dapat dibaca, i) �pe slide bervariasi, j) �dak 
lebih dari satu slide permenit, k) variasi teknologi lain, 
misalnya video; dan l) selesai tepat waktu dan 
sediakan waktu untuk tanya jawab. Sedangkan, 2) 
presentasi yang buruk: a) tujuan �dak jelas, b) gestur 
tubuh kurang baik, �dak ada kontak mata, dan 
berbicara dengan suara yang monoton, c) 
pengulangan yang �dak perlu (dalam presentasi atau 
dari pembicara sebelumnya), d) kurang persiapan, e) 
terlalu rumit/sederhana bagi audience, f) terlalu 
banyak slide, g) slide �dak dapat dibaca, h) 
penggunaan efek-efek teknis power point yang 
berlebihan, i) penggunaan warna yang buruk pada 
slide, j) pengunaan peralatan teknis yang keliru, k) 
melebihi waktu yang dialokasikan untuk presentasi, 
dan l) berbagai sumber.  

Teori yang digunakan untuk masalah dalam 
meningkatkan kemampuan presentasi hasil peneli�an 
yang tepat dengan model koopera�f �pe inves�gasi 
kelompok atau group inves�ga�on pada siswa di kelas 
XI IPA 4, SMA Negeri 5 Jakarta yakni guru lebih 
memfokuskan kemampuan yang dimiliki se�ap anak 
dalam menganalisis makna kosakata untuk menulis 
laporan peneli�an secara produk�f. Dari hasil 
peneli�an tersebut ternyata, terdapat hubungan 
model pembelajaran koopera�f dengan peningkatan 
hasil belajar siswa pada mata pelajaran bahasa 
Indonesia tentang presentasi hasil peneli�an yang 
tepat dengan model koopera�f �pe inves�gasi 
kelompok atau group inves�ga�on pada siswa di kelas 
XI IPA 4, SMA Negeri 5 Jakarta. 

 
METODE PENELITIAN 

Peneli�an ini merupakan peneli�an �ndakan kelas  
(classroom ac�on research). Subjek peneli�an ini 
adalah siswa kelas XI IPA 4, SMA Negeri 5 Jakarta Pusat 

tahun pelajaran 2012-2013 di semester genap pada 
bulan Januari sampai dengan bulan Maret. Subjek 
peneli�an berjumlah 37 orang terdiri atas 13 orang 
siswa laki-laki dan 24 orang siswa perempuan. 
Peneli�an dimulai dengan tahap perencanaan yang 
sesuai dengan prosedur melalui proses siklus, tahap 
pelaksanaan �ndakan, tahap observasi/evaluasi, dan 
terakhir tahap refleksi. Peneli�an ini direncanakan 
sebanyak 3 siklus. Tiap siklus dilaksanakan selama 2 
kali pertemuan secara bertahap. Tiap 1 kali pertemuan 
terdiri dari 2 x 45 menit. Apabila terjadi kegagalan atau 
banyaknya hambatan yang masih dialami siswa, maka 
akan dikaji ulang melalui siklus kedua dan hambatan 
yang ada di siklus kedua akan diselesaikan di siklus 
ke�ga. Di siklus ke�ga ini akan lebih sempurna lagi. 
Jadi kesulitan akan terselesaikan dalam �ga siklus. 

Tahap perencanaan �ndakan: 1) menyusun 
rencana pelaksanaan pembelajaran dengan 
pemahaman keterampilan presentasi hasil peneli�an 
dilanjutkan diskusi, 2) menyiapkan media 
pembelajaran untuk 2 kali pertemuan yaitu membuat 
bahan presentasi berupa chart dan power point; 
menyusun format penilaian yaitu kinerja dan produk, 
3) menyusun lembar pengamatan guru tentang 
pelaksanaan pembelajaran keterampilan presentasi 
hasil peneli�an yang tepat.  

Tahap pelaksanaan �ndakan: 1) guru melakukan 
apersepsi sebagai upaya membangkitkan pengetahuan 
awal siswa yang berkaitan dengan pemahaman 
presentasi hasil peneli�an yang pernah dilakukan. 
Guru membangkitkan ingatan siswa tentang presentasi 
hasil peneli�an yang pernah dipelajari, 2) siswa dibagi 
menjadi kelompok kecil 4 orang masing-masing 
kelompok, 3) siswa diberikan iden�fikasi chart untuk 4 
kelompok terdiri atas 8 kategori aspek yang telah 
ditentukan (misalnya; materi biologi, fisika, dan kimia), 
4) siswa mulai menyusun presentasi 1 chart untuk 
menentukan pemain pertama. Setelah itu meletakkan 
chart pertama di tempat yang siswa mau atau bebas 
dengan satu chart awal yang diberikan guru, 5) siswa 
mendiskusikan langkah-langkah yang harus ditempuh 
agar kata 8 kategori aspek yang telah ditentukan 
(misalnya; materi biologi, fisika, dan kimia) tersusun 
baik, 6) siswa harus mampu berhitung karena 
pertambahan poin �ap chart berbeda, dan 7) siswa /
kelompok yang paling banyak mengumpulkan poin, 
siswa /kelompok itulah yang keluar sebagai pemenang.  

Tahapan observasi. Kegiatan observasi ini dilakukan 
bersamaan dengan kegiatan pelaksanaan �ndakan. 
Kegiatan ini dilakukan oleh guru sebagai peneli�. Pada 
tahap ini guru mengenali dan mendokumentasikan 
seluruh proses dan hasil perubahan yang terjadi dalam 
proses pembelajaran. Ada �ga hal yang diama� yaitu 
ketepatan strategi yang disusun, ketepatan format 
asesmen yang disusun, keak�fan siswa, dan ketepatan 
penerapan asesmen oleh guru. 

Ada 3 faktor yang diteli� dalam peneli�an ini, yaitu: 
a) faktor siswa, meneli� peningkatan hasil belajar 

Subini, Peningkatan hasil belajar Bahasa Indonesia …... 
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siswa dalam menguasai kosakata setelah diterapkan 
strategi pembelajaran dari proses pembelajaran yang 
berlangsung, b) faktor perangkat pembelajaran, 
meneli� apakah presentasi hasil peneli�an yang tepat 
ini efek�f dan berhasil meningkatkan penguasaan hasil 
peneli�an siswa, dan c) faktor guru, meneli� 
keefek�fan metode yang diambil dan seberapa efek�f 
kinerja guru dalam pembelajaran melalui pemahaman 
presentasi hasil peneli�an yang tepat.  

Tahap Reffleksi. Peneli�an ini berbasis kolabora�f, 
sehingga dalam pelaksanaannya peneli�an dilakukan 
melalui kerja sama dengan guru bidang studi bahasa 
Indonesia yang selalu berupaya untuk memperoleh 
hasil yang op�mal melalui cara dan prosedur yang 
efek�f, sehingga dimungkinkan adanya �ndakan yang 
berulang dengan revisi untuk meningkatkan hasil 
belajar dan hasil belajar siswa terhadap mata pelajaran 
bahasa Indonesia aspek keterampilan berbicara dalam 
prsentasi hasil peneli�an.  

Peneli� berperan sebagai guru untuk melakukan 
�ndakan pembelajaran sesuai perencanaan �ndakan 
yang dibuat. Peneli� selalu bekerja sama dengan guru 
mata pelajaran bahasa Indonesia sebagai kolaborator  
mulai dari: 1) perencanaan �ndakan, 2) pelaksanaan 
�ndakan, 3) pemantauan (observasi), 4) perenungan 
(refleksi) pada se�ap �ndakan yang dilakukan.  

Instrumen yang digunakan sebagai berikut: 1) 
rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), 2) media 
pembelajaran yang digunakan ialah chart dan materi 
power point, 3) lembar observasi digunakan untuk 
menilai keak�fan siswa dan ketepatan siswa dalam 
menentukan strategi, menghitung poin dan memilih 
kata dalam permainan. Serta data tentang �nggi 
rendahnya keak�fan siswa.  

Kegiatan ini akan dilihat melalui kegiatan 
presentasi hasil peneli�an untuk meningkatkan 
keterampilan berbicara dengan kata yang tepat. 
Sedangkan untuk siklus kedua diperoleh dari 
pengamatan yang dilakukan di kelas melalui kegiatan 
pembacaan hasil analisis siswa di depan kelas dan 
siswa lainnya mendengarkan. Setelah itu, dapat 
diambil beberapa paparan yang sudah sesuai dengan 
prosedur penulisan paparan yang tepat. Tahapan 
pengumpulan data dilakukan pada se�ap siklus dimulai 
dari awal sampai akhir �ndakan siklus I sampai siklus II. 
Pengumpulan data menggunakan langkah-langkah 
sebagai berikut: 1) observasi dilakukan untuk 
mengama� suasana kelas tempat berlangsungnya 
pembelajaran. Seper� telah dikemukakan pada bagian 
sebelumnya, bahwa ada 3 faktor yang diselidiki, yaitu: 
a) faktor siswa, untuk mengama� peningkatan 
penguasaan cara presentasi hasil peneli�an siswa 
selama proses pembelajaran berlangsung; dan b) 
faktor perangkat pembelajaran, untuk mengama� 
pendekatan koopera�f �pe  inves�gasi kelompok 
melalui presentasi hasil peneli�an ini efek�f untuk 
meningkatkan penguasaan keterampilan berbicara 
siswa, dan c) faktor guru, untuk mengama� ak�vitas 

guru dalam menerapkan pendekatan koopera�f �pe  
inves�gasi kelompok melalui presentasi hasil 
peneli�an ini efek�f untuk meningkatkan penguasaan 
keterampilan berbicara siswa yang diteli�. 2) catatan 
lapangan, dipergunakan untuk mencatat suasana kelas 
pada saat proses pembelajaran berlangsung. Hal-hal 
yang dicatat melipu�: a) keak�fan siswa pada proses 
pembelajaran; dan b) ak�fitas guru dalam menerapkan 
pendekatan koopera�f �pe  inves�gasi kelompok 
melalui presentasi hasil peneli�an ini efek�f untuk 
meningkatkan penguasaan keterampilan berbicara 
siswa yang diteli�. dan 3) dokumentasi, pengumpulan 
data yang digunakan untuk menelusuri data historis, 
berupa buku-buku, catatan-catatan, gambar dan 
transkrip nilai yang berhubungan langsung dengan 
peneli�an dalam peneli�an tentang peningkatan 
prestasi belajar presentasi hasil peneli�an melalui 
pembelajaran koopera�f  inves�gasi kelompok siswa 
kelas XI IPA 4 SMA Negeri 5 Jakarta semester genap 
2012/2013.  

Pengumpulan data yang diperoleh dari 
pengamatan dan dokumentasi yang berasal dari guru 
dan siswa yang membahas kemampuan siswa dalam 
menggunakan bahasa Indonesia di depan umum dan 
menganalisis kalimat-kalimat dalam hasil karangan. 
Analisis data untuk menghitung prosentase 
peningkatan prestasi belajar siswa, maka 
menggunakan rumus teknik analisis prosentase. 
Peneli� menganalisis data berdasarkan teknik 
deskrip�f dengan persentase, yaitu: 1) menabulasi 
data dan menghitung persentase menggunakan rumus 
berikut: 

 
 
 
 

Langkah-langkah untuk menabulasi data dan 
menghitung persentase, yaitu: a) mendeskripsikan 
data yang menggambarkan kemampuan siswa dalam 
presentasi hasil peneli�an ini efek�f untuk 
meningkatkan penguasaan keterampilan berbicara 
yang tepat, b) menganalisis data yang diperoleh 
dengan mendeskripsikan kemampuan siswa dalam 
presentasi hasil peneli�an ini efek�f untuk 
meningkatkan penguasaan keterampilan berbicara 
yang tepat; c) setelah data diolah, maka dilakukan 
interpretasi terhadap data tersebut. Dari data tersebut 
peneli� berharap akan memperoleh sebuah informasi 
mengenai kemampuan siswa dalam presentasi hasil 
peneli�an ini efek�f untuk meningkatkan penguasaan 
keterampilan berbicara yang tepat; dan d) analisis data 
dilakukan dengan mendeskripsikan data dari hasil 
pengamatan menjadi data kualita�f.  
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Siklus pertama dimulai pada bulan Januari 2013: 
merupakan proses pembelajaran pertemuan pertama 
dengan standar kompetensi  menunjukkan sikap posi�f 
terhadap kemampuan menganalisis presentasi  hasil 
peneli�an. Langkah-langkah pelaksanaan siklus I: 1) 
peneli� memberi tugas kepada siswa  untuk membaca 
buku sumber, 2) guru mengama� seluruh siswa  yang 
sedang membaca, 3) guru memberikan beberapa 
pertanyaan secara lisan untuk mengetahui 
penguasaan siswa  terhadap materi pembelajaran, 4) 
hasil yang dicapai oleh siswa  menjadi bahan refleksi 
kegiatan pembelajaran berikutnya. 

Hasil pembelajaran penguasaan konsep Bahasa 
Indonesia tentang presentasi  hasil peneli�an kelas XI 
IPA 4, SMA Negeri 5 Jakarta Pusat siklus pertama 
adalah sebagai berikut: 

 
Tabel 1. Hasil Pembelajaran Siklus I 

Sedangkan dari segi hasil belajar siswa dalam 
belajar Bahasa Indonesia tentang presentasi hasil 
peneli�an terjadi peningkatan sebesar 18,40% 
peningkatan hasil belajar belajar dari awal siklus 
hingga pada siklus pertama 52.16+60.14=112,3 
dengan penghitungan prosentase 9,98 : 112,3 x 100 = 
7,11%.  

Siklus kedua dimulai pada bulan Februari 2013, 
proses pembelajaran pertemuan kedua dengan 
Kompetensi Dasar presentasi  hasil peneli�an kelas XI 
IPA 4, SMA Negeri 5 Jakarta Pusat. Langkah pokok 
dalam siklus kedua adalah: a) peneli� menyajikan 
materi pembelajaran dengan media audio visual, b) 
guru memberikan soal-soal la�han, c) siswa secara 
individu mengerjakan soal la�han, d) guru mengama� 
kegiatan siswa, dan e) guru memberikan soal-soal 
penilaian akhir.  

Hasil pembelajaran penguasaan konsep bahasa 
Indonesia tentang presentasi  hasil peneli�an kelas XI 
IPA 4, SMA Negeri 5 Jakarta Pusat siklus kedua adalah 
sebagai berikut: 

 
Tabel 2. Hasil Pembelajaran Siklus II 

Sedangkan dari segi hasil belajar siswa dalam 
belajar Bahasa Indonesia tentang “Presentasi  Hasil 

Peneli�an” kelas XI IPA 4, SMA Negeri 5 Jakarta Pusat 
terjadi peningkatan sebesar 69.59-60.14=9,45  dari 
siklus pertama sehingga hasil belajar belajar pada 
siklus kedua dengan penghitungan persentase  
9,45:129,73x100=7,28%.  

Siklus ke�ga dimulai pada bulan Maret 2013 Proses 
pembelajaran dengan Kompetensi Dasar menunjukkan 
sikap posi�f terhadap kemampuan menganalisis 
presentasi  hasil peneli�an. Langkah pokok: a) peneli� 
menyajikan materi pembelajaran dengan media audio 
visual, b) guru memberikan soal-soal la�han, c) siswa 
secara berkelompok mengerjakan soal la�han, d) guru 
mengama� kegiatan diskusi siswa, e) hasil yang dicapai 
oleh siswa  dipresentasikan di depan kelas dan 
disimpulkan, dan f) guru memberikan soal-soal 
penilaian akhir.  

Hasil pembelajaran penguasaan konsep tentang 
kemampuan presentasi  hasil peneli�an siklus ke�ga 
disajikan dalam tabel berikut. 

 
Tabel 3. Hasil Belajar Siklus III 

Sedangkan dari segi hasil belajar siswa dalam 
belajar Bahasa Indonesia tentang Presentasi  Hasil 
Peneli�an kelas XI IPA 4, SMA Negeri 5 Jakarta Pusat 
terjadi peningkatan sebesar 75.41-69.59=5,82 dari 
siklus kedua sehingga hasil belajar belajar pada siklus 
ke�ga penghitungan persentase 5,82:145x100=4,01%.  

Hasil analisis antarsiklus adalah upaya memperbaiki  
hasil belajar bahasa Indonesia tentang presentasi  hasil 
peneli�an kelas XI IPA 4, SMA Negeri 5 Jakarta Pusat 
yang dilaksanakan dengan pendekatan inves�gasi 
kelompok. Prestasi belajar yang berhasil dicapai 
berupa penguasaan konsep standar kompetensi 
menunjukkan sikap posi�f terhadap kemampuan 
menganalisis presentasi  hasil peneli�an yang 
dilakukan lebih  meningkat. Hal itu tampak dari nilai 
rata-rata prestasi belajar penguasaan konsep tentang 
kemampuan menganalisis presentasi  hasil peneli�an 
dan persentase ketuntasan belajar yang pada kondisi 
awal belum mampu mencapai ketuntasan belajar. 
Pada akhir siklus ke�ga siswa dapat mencapai 
ketuntasan belajar maksimal. Peningkatan prestasi 
belajar penguasaan konsep dan ketuntasan belajar 
siswa:  

 
Tabel 4. Hasil Belajar Penguasaan Konsep 

No. Aspek 
Rata-rata 
kelas 

Keterangan 

1. 
Nilai rata-rata penguasaan 
konsep 

64,14  

2. Ketuntasan belajar  8,11% 0 siswa 

 

No. Aspek 
Rata-rata 
kelas 

Keterangan 

1. Nilai rata-rata penguasaan konsep 69.59  

2. Ketuntasan belajar 43,24% 17 siswa  

 

No. Aspek 
Rata-rata 
Kelas 

Keterangan 

1. Nilai rata-rata penguasaan konsep 75.41  

2. Ketuntasan belajar 75,68% 28 siswa 

 

 

No. Siklus 
Nilai rata-
rata 
Kelas 

Ketuntasan 
Belajar 

Peningkatan  
hasil belajar 

Siswa 
tuntas (KKM 
75) 

1. Prasiklus 22,06 00,00% - 0  orang 

2. Siklus I 22,89 08,11% 7,11 % 3 orang 

3. Siklus II 65,25 43,24% 7,28 % 17 orang 

4. Siklus III 72,17 75,68% 4,01% 28 orang 

Subini, Peningkatan hasil belajar Bahasa Indonesia …... 
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Berdasarkan tabel tersebut dapat diambil simpulan 
bahwa penggunaan model pembelajaran koopera�f  
mampu meningkatkan prestasi belajar penguasaan 
konsep  siswa  tentang kemampuan presentasi  hasil 
peneli�an.  

 
SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil pengamatan dan pengujian 
pemahaman konsep bahasa Indonesia dengan model 
koopera�f dengan �pe inves�gasi kelompok atau 
group inves�ga�on dapat meningkatkan hasil belajar 
siswa dalam memahami presentasi hasil peneli�an 
yang tepat di kelas XI IPA 4,  SMA Negeri 5 Jakarta 
2013-2014 dapat meningkatkan nilai siswa. Hal ini 
dapat dilihat dari tabel pengamatan �ngkah laku pada 
saat kegiatan prak�k  Presentasi Hasil Peneli�an 
maupun hasil perolehan nilai pada �ap siklusnya. Rata-
rata hasil nilai presentasi hasil laporan peneli�an pada 
se�ap siklus mengalama peningkatan disiklus 
berikutnya. Peneli�an ini berhen� di siklus ke�ga 
karena sudah mencapai kriteria yang ditetapkan oleh 
peneli� maka �dak perlu dilakukan siklus selanjutnya. 

Siswa yang malu atau takut bertanya pada guru 
ternyata dalam kelompok kecil mereka terlihat �dak 
malu dan takut bertanya, bahkan terlihat telah ak�f 
baik dalam diskusi maupun dalam hal menjawab soal-
soal yang diberikan oleh tutor sebayanya.  

Siswa merasa lebih nyaman belajar dalam 
kelompok kecilnya karena mereka bebas untuk 
bekerja, belajar sambil bercanda dengan teman-
temannya tanpa merasa ada yang akan memarahi, 
menegur, atau menghukumnya jika mereka berbuat 
salah.  

Pemberian kegiatan presentasi hasil peneli�an 
merupakan alterna�f dalam rangka mencapai hasil 
belajar yang op�mal terutama pemahaman konsep, 
oleh karena itu pemberian kegiatan remedial ini perlu 
lebih digiatkan untuk membantu siswa yang kesulitan 
dalam memahami materi pelajaran terutama materi 
bahasa Indonesia.  

Memahami materi pelajaram �dak hanya terbagi 
menjadi �ga bagian, yaitu menerjemahkan, 
menafsirkan, dan mengekstrapolisasikan. Kegiatan 
prak�k presentasi hasil peneli�an dapat diketahui 
bagian-bagian yang lebih banyak didiskusikan oleh 
siswa. Oleh karena itu kegiatan prak�k presentasi hasil 
peneli�an sangat diperlukan agar guru mengetahui 
�ngkat kemampuan siswa dalam memahami pelajaran 
bahasa Indonesia yaitu penguasaan materi dalam 
prak�k presentasi hasil peneli�an.  

Berdasarkan uraian tadi beberapa saran yang dapat 
diper�mbangkan sebagai berikut: 1) guru-guru dapat 
meningkatkan pelajaran bahasa Indonesia dengan 
menggunakan kegiatan prak�k presentasi hasil 
peneli�an, 2) guru-guru dapat membimbing siswa yang 
pandai agar mau membantu teman-temannya yang 
kurang pandai dan lambat belajar, 3) guru-guru mau 
memberikan bimbingan dan nasihatnya kepada tutor 
agar menjalankan tugasnya. Sebaiknya pembicara 
dalam prak�k presentasi hasil peneli�an �dak segan 
bertanya kepada guru jika ada hal yang belum 
dikuasai: 1) pelaksanaan kegiatan prak�k presentasi 
hasil peneli�an digiatkan oleh guru maupun oleh 
siswa, agar siswa yang lambat belajar dapat tertolong 
dalam memahami pelajaran, dan 2) pihak sekolah 
membantu kelancaran jalannya kegiatan prak�k 
presentasi hasil peneli�an, dengan menyediakan alat-
alat presentasi yang memadai dan �dak mengendala. 
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Abstract. Students 'understanding of the chemical concept in SMA Negeri 69 is s�ll not maximal, therefore an ac�on is needed to 
improve students' understanding of the chemical concept. Applying the right model of learning is expected by students to obtain 
maximum results in understanding the concept of chemistry the research was conducted on the students of class XI IPA-2 SMAN 
69 Jakarta consis�ng of 22 students. The study took 2 months from September to October 2015 and was implemented in 3 
cycles where each cycle consisted of 4 stages: planning, ac�on, observa�on, and reflec�on. The result of cycle 1 is learning 
outcomes with an average of 74, 55% learning completeness, and student ac�vity 13.82%. Cycle 2 obtained learning outcomes 
with an average of 78, 96% learning completeness, and student ac�vity 31.82%, and on the 3rd cycle obtained learning results 
with an average of 83, 82% learning completeness, and student ac�veness to 81.82%. Based on the results of research can be 
concluded that the process of teaching by using the model of learning problem based learning can be applied to improve 
understanding of the concept of chemistry in students. 
 
Keywords: concept comprehension, Problem Based learning, hydrocarbon 
 
Abstrak. Pemahaman peserta didik terhadap konsep kimia di SMA Negeri 69 masih belum maksimal, untuk itu diperlukan suatu 
�ndakan untuk meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap konsep kimia. Penerapan model pembelajaran yang tepat 
diharapkan peserta didik dapat memperoleh hasil yang maksimal dalam pemahaman konsep kimia. Model pembelajaran yang 
dipakai dalam peneli�an ini adalah model problem based learning. Peneli�an dilaksanakan pada peserta didik kelas XI IPA-2 
SMAN 69 Jakarta yang terdiri dari 22 peserta didik. Waktu peneli�an berlangsung selama 2 bulan dari bulan September sampai 
bulan Oktober 2015 dan dilaksanakan dalam 3 siklus dimana se�ap siklus terdiri dari 4 tahap, yaitu perencanaan, �ndakan, 
pengamatan, dan refleksi. Hasil dari siklus 1 yaitu hasil belajar dengan rata-rata 74, ketuntasan belajar 55%, dan keak�fan 
peserta didik 13,82%. Siklus 2 diperoleh hasil belajar dengan rata-rata 78, ketuntasan belajar 68%, dan keak�fan peserta didik 
31,82%, dan  pada siklus 3 diperoleh hasil belajar dengan rata-rata 83, ketuntasan belajar 82%, dan keak�fan peserta didik 
menjadi 81,82%. Berdasarkan hasil peneli�an dapat disimpulkan bahwa proses mengajar dengan menggunakan model 
pembelajaran problem based learning dapat diterapkan untuk meningkatkan pemahaman konsep kimia pada peserta didik. 
 
Kata Kunci: pemahaman konsep, problem based learning, hidrokarbon 
 

PENDAHULUAN 

Upaya meningkatkan mutu pendidikan di sekolah 
�dak hanya bergantung pada faktor guru saja, tetapi 
juga bergantung pada faktor lain yang mempunyai 
saling keterkaitan sebagai sebuah sistem untuk 
menghasilkan keluaran atau out put proses pendidikan 
yang bermutu. Misalnya pada model pembelajaran itu 
sendiri. Namun pada hakikatnya guru tetap 
merupakan unsur utama yang paling menentukan 
mempengaruhi hasil pendidikan. 

Kimia merupakan salah satu bidang ilmu yang 
dipelajari peserta didik sekolah menengah atas (SMA) 
untuk dapat menempuh berbagai pendidikan 
profesional dan akademik di jenjang yang lebih �nggi. 
Di samping itu peranan ilmu kimia di berbagai bidang 
ilmu dan teknologi serta kegunaannya dalam 
kehidupan sehari-hari menjadikan ilmu kimia sebagai 
sesuatu yang perlu dipelajari secara luas sampai ke 
perguruan �nggi atau dunia kerja dan berprestasi di 
dalamnya. Karakteris�k materi pelajaran kimia 
merupakan pokok bahasan yang memiliki banyak 
konsep yang abstrak secara keseluruhan yang �dak 

dikenal oleh peserta didik . Untuk mengembangkan 
pemahaman peserta didik terhadap kimia, pengajaran 
harus membimbing mereka menggunakan berbagai 
representasi dan mempertautkan ke�ga level 
representasi yaitu level makroskopik, level sub-
mikroskopik dan level simbolik (Wu 2003, 868-891). 
Selain itu banyak konsep dalam kimia pen�ng untuk 
dipelajari dan dipahami kegunaannya dalam 
kehidupan sehari-hari, namun peserta didik �dak 
mengetahui bahwa itu merupakan bagian dari konsep 
yang telah diberikan di sekolah. 

Penerapan model pembelajaran yang tepat 
diharapkan peserta didik dapat memperoleh hasil yang 
maksimal. Kenyataan di lapangan bahwa nilai mata 
pelajaran kimia masih jauh seper� yang diharapkan. 
Dengan menerapkan model pembelajaran guru harus 
memperha�kan apakah model itu pengajaran menjadi 
efek�f dan efesien. Bahwa pembelajaran �dak semata-
mata berorientasi pada hasil (producy) tetapi 
berorientasi juga pada proses dengan harapan makin 
�nggi hasil yang dicapai. Penyataan ini memberikan 
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alterna�f bahwa penggunaan model pembelajaran 
yang sesuai dengan mengop�malkan hasil belajar yang 
diperoleh. 

Salah satu model pembelajaran yang dipakai dalam 
peneli�an ini adalah model pembelajaran berbasis 
masalah, model ini merupakan salah satu 
pembelajaran konstruk�visme. Melalui model ini 
peserta didik diajak secara langsung ke dalam proses 
ilmiah melalui la�han-la�han dengan menekankan 
par�sipasi ak�f peserta didik dalam proses belajar.  

Salah satu materi kimia yang memiliki bahasan 
yang sangat luas dan dekat dengan kehidupan sehari-
hari adalah mengenai senyawa karbon. Pembelajaran 
konsep senyawa karbon umumnya dilakukan dengan 
memberikan teori-teori untuk dihapal. Materi senyawa 
karbon yang cukup luas ini akan menjadi beban bagi 
peserta didik. Dampak yang lebih fatal adalah pokok 
bahasan senyawa karbon menjadi masalah yang 
menjemukan dan �dak menarik untuk dipelajari. 
Padahal senyawa hidrokarbon merupakan bagian dari 
topik senyawa karbon yang disadari atau �dak sangat 
berperan pen�ng dalam kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan permasalah diatas, maka penulis 
merumuskan masalah peneli�an sebagai berikut: 
apakah pengaruh model pembelajaran problem based 
learning (PBL) terhadap pemahaman konsep kimia 
peserta didik? Tujuan peneli�an ini adalah untuk 
mengetahui pengaruh model pembelajaran problem 
based learning terhadap pemahaman konsep kimia.  

Manfaat yang diharapkan dari peneli�an ini adalah 
memberikan pengalaman konkrit dalam meningkatkan 
kualitas proses dan meningkatkan pemahamam 
konsep kimia serta hasil belajar  peserta didik, mela�h 
keberanian, ketrampilan dan percaya diri pada saat 
melaksanakan pembelajaran. Manfaat bagi sekolah 
terutama para guru untuk menumbuhkan dan 
merangsang pemahaman konsep kimia, agar tercapai 
prestasi belajar yang memuaskan.  

Ilmu kimia merupakan bagian dari ilmu 
pengetahuan alam (sains) yang mempelajari tentang 
sifat,struktur materi, komposisi materi, perubahan 
yang menyertai dan energi yang menyertai perubahan 
materi tersebut (Sudarmo 2012, 5). Oleh karena, ilmu 
kimia merupakan bagian dari sains, maka untuk 
mempelajari kimia harus menggunakan disiplin atau 
metode yang biasa digunakan para ilmuwan dalam 
memperoleh ilmu pengetahuan tersebut. Oleh sebab 
itu, mata pelajaran kimia di SMA belajar ditujukan 
untuk mempelajari segala sesuatu tentang  zat yang 
melipu� komposisi, struktur dan sifat, perubahan, 
dinamika, dan energe�ka zat yang melibatkan 
keterampilan dan penalaran.  

Kimia adalah ilmu pemahaman dan rekayasa 
materi. Rekayasa yaitu mengubah suatu materi 
menjadi materi yang lain Untuk melakukan rekayasa 
para ahli perlu mempelajari tentang susunan, struktur, 
sifat, perubahan materi serta energi yang menyertai 
perubahan tersebut. Kimia mempelajari pemahaman, 

sifat dan interaksi antar atom dengan tujuan untuk 
menerapkan pengetahuan tersebut pada �ngkat 
makroskopik. Menurut kimia modern, sifat fisik materi 
umumnya ditentukan oleh struktur pada �ngkat atom 
yang pada gilirannya ditentukan oleh gaya antar atom. 
Kimia berhubungan dengan interaksi materi yang 
dapat melibatkan dua zat atau antara materi dan 
energi  Ilmu kimia  disebut juga central science karena 
peranannya yang sangat pen�ng diantara ilmu 
pengetahuan lain. Tidak ada bidang ilmu pengetahuan 
alam yang �dak bergantung pada ilmu kimia. 
Pengembangan dalam bidang kedokteran, farmasi, 
geologi, pertanian dan sebagainya �dak mungkin 
terjadi tanpa kemajuan yang dicapai dalam ilmu kimia. 
(Purba 2013, 5-7).  

Kimia adalah ilmu yang mencari jawaban atas 
pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana gejala-
gejala alam yang berkaitan dengan komposisi, struktur 
dan sifat, perubahan, dinamika, dan energe�ka zat 
yang melibatkan ketrampilan dan penalaran.Kimia 
adalah suatu alat untuk mengembangkan cara berfikir 
dan berlogika peserta didik sehingga sangat diperlukan 
baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam 
menghadapi kemajuan IPTEK sehingga perlu diajarkan 
kepada peserta didik.   

Ada dua hal yang berkaitan dengan kimia yang 
�dak terpisahkan, yaitu kimia sebagai produk 
(pengetahuan kimia yang berupa fakta, konsep,  
prinsip, hukum, dan teori) temuan ilmuwan dan kimia 
sebagai proses (kerja ilmiah). Oleh sebab itu, 
pembelajaran kimia dan penilaian hasil belajar kimia 
harus memperha�kan karakteris�k ilmu kimia sebagai 
proses dan produk. 

Materi kimia yang akan dibahas di dalam peneli�an 
ini adalah materi Hidrokarbon yang merupakan materi 
kimia kelas XI IPA pada kurikulum 2013. Hidrokarbon 
adalah suatu senyawa yang terdiri dari atom-atom 
hidrogen (H) dan karbon (C) sebagai penyusunnya. 
Adapun materi hidrokarbon di antaranya adalah 
sebagai berikut: kekhasan atom karbon, jenis senyawa, 
keisomeran, sifat sifat fisis kimia senyawa hidrokarbon. 
Bahwa hidrokarbon adalah golongan senyawa karbon 
paling sederhana yang terdiri dari unsur karbon (C) 
dan hidrogen (H). Yang termasuk senyawa ini adalah 
alkana, alkena, dan alkuna. 

Konsep adalah penggambaran mental, ide atau 
proses dimana konsep didefinisikan dalam ciri-cirinya 
seper� karakteris�k suatu objek atau kejadian yang 
juga merupakan karakteris�k objek atau kejadian lain. 
(Solso 2015, 403). Di dalam pembelajaran kimia  untuk 
mendapatkan suatu konsep dapat dilakukan melalui 
proses formasi konsep dan asimilasi konsep, dimana 
pembelajaran kimia dengan formasi konsep diperoleh 
melalui proses induk�f sehingga peserta didik belajar 
menemukan sendiri konsep yang diajarkan agar dapat 
bertahan lebih lama dibandingkan belajar dengan cara 
hafalan.  
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Dalam proses pembelajaran, khususnya pelajaran 
kimia secara implisit terjalin hubungan antara dua 
pihak, yaitu pendidik dan peserta didik. Dalam jalinan 
tersebut kedua pihak saling mempengaruhi sesuai 
perannya, dalam pelaksanaan proses untuk dapat 
menguasai konsep yang dipelajari. Untuk mengingat 
dan mengenal kembali materi yang dipelajari peserta 
didik harus mampu menguasai konsep materi 
tersebut. Untuk mencapai hal tersebut perlu adanya 
pembelajaran. Pembelajaran adalah interaksi atau 
hubungan �mbal balik antara peserta didik dengan 
guru dan antar sesama peserta didik jika hal ini 
dipenuhi maka penanaman konsep yang yang 
diberikan guru baik melalui proses formasi konsep dan 
asimilasi konsep dapat dihasilkan dengan baik. 
Keberhasilan peserta didik dalam mempelajari dan 
memahami kimia ditentukan pada konsep dan prinsip 
yang diajarkan. 

Pemahaman dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 
diar�kan sebagai kesanggupan untuk menggunakan 
pengetahuan, kepandaian dan sebagainya. 
Pemahaman bukan saja berar� mengetahui yang 
sifatnya mengingat saja tetapi mampu 
mengungkapkan kembali dalam bentuk lain atau 
dengan kata-kata sendiri sehingga mudah menger� 
makna bahan yang dipelajari, tetapi �dak mengubah 
ar� yang ada di dalamnya. (Tim Penyusun Kamus Pusat 
bahasa 2009, 811)  

Pemahaman konsep merupakan kemampuan 
peserta didik dalam memahami konsep-konsep setelah 
kegiatan pembelajaran. Pemahaman konsep dapat 
diar�kan sebagai kemampuan peserta didik  dalam 
memahami makna secara ilmiah, baik konsep secara 
teori maupun penerapannya dalam kehidupan sehari-
hari. Pemahaman konsep merupakan bagian dari hasil 
dalam komponen pembelajaran. Konsep, prinsip, dan 
struktur pengetahuan dan pemecahan masalah 
merupakan hasil yang pen�ng pada ranah kogni�f. 
Dengan demikian penguasaan konsep merupakan 
bagian dari hasil belajar pada ranah kogni�f. Belajar 
kogni�f bertujuan memperbaiki pemahaman peserta 
didik tentang konsep yang dipelajari.   

Pemahaman konsep diperoleh dari proses belajar, 
sedangkan belajar merupakan proses kogni�f yang 
melibatkan �ga proses yang hampir bersamaan  yaitu 
memperoleh informasi yang baru,  transformasi 
informasi, dan menguji relevansi ketetapan 
pengetahuan. Seseorang dikatakan menguasai konsep 
apabila orang tersebut menger� benar konsep yang 
dipelajarinya sehingga mampu menjelaskan dengan 
menggunakan kata-kata sendiri sesuai dengan 
pengetahuan yang dimilikinya. Penguasaan konsep 
dapat diar�kan sebagai kemampuan seseorang dalam 
mengungkapkan kembali suatu objek tertentu 
berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki oleh objek tersebut. 

Pemahaman konsep  dalam pembelajaran Kimia 
diperoleh dari proses belajar melalui proses formasi 
konsep dan asimilasi konsep dimana pembelajaran 

kimia dengan formasi konsep diperoleh melalui proses 
induk�f sehingga peserta didik belajar menemukan 
sendiri konsep yang diajarkan sehingga bertahan lebih 
lama dibandingkan belajar dengan cara hafalan. Lebih 
jelasnya dapat dinyatakan bahwa untuk mela�h 
peserta didik agar dapat memahami dan menguasai 
materi pelajaran dengan baik, maka perlu adanya 
lingkungan belajar yang kondusif. Selanjutnya 
informasi dan pengetahuan yang telah disampaikan 
sebaiknya diulang-ulang sedemikian rupa sampai 
peserta didik mampu menguasai secara baik.Tanpa 
adanya pengulangan dan pela�han, informasi dan 
pengetahuan yang disampaikan akan mudah 
terlupakan. 

Peserta didik disebut belajar yang merupakan 
cerminan dari pemahaman konsep. Intensitas peserta 
didik  dalam belajar sangat mempengaruhi �ngkat 
keberhasilannya, baik itu bidang studi kimia maupun 
bidang studi lain. Keberhasilan peserta didik dalam 
mempelajari dan memahami kimia ditentukan pada 
konsep dan prinsip yang diajarkan. Disamping itu, 
kimia  �dak hanya sekedar dihafal tetapi juga melalui 
eksperimen agar  pemahaman konsep dapat dengan 
mudah dimenger� dan berla�h soal secara intensif.  

Ke�ka  mempelajari kimia,  peserta didik  
diharapkan menguasai dulu konsep dasar materi yang 
akan dipelajari dan mendalami proses penyelesaian 
dari permasalahan tersebut. Penguasaan materi 
melipu� pemahaman karakteris�k dan substansi ilmu 
sumber bahan pembelajaran, pemahaman disiplin 
ilmu yang bersangkutan dalam konteks yang lebih luas, 
penggunaan metodologi ilmu yang bersangkutan 
dalam melakukan verifikasi dan memantapkan 
pemahaman konsep yang dipelajari, penyesuaian 
substansi dengan tuntutan dan ruang gerak kurikuler 
serta pemahaman terhadap managemen 
pembelajaran.  

Definisi problem based learning (PBL) sebagai 
pendekatan pembelajaran yang menggunakan 
masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi 
peserta didik untuk belajar tentang cara berfikir kri�s 
dan ketrampilan pemecah masalah, serta untuk 
memperoleh pengetahuan dan konsep yang sesuai 
dari materi pelajaran.(Amir 2009, 22) 

Landasan teori problem based learning (PBL) 
adalah kolabo�sme, atau persepek�f yang 
berpendapat bahwa peserta didik akan menyusun 
pengetahuan dengan cara membangun penalaran dari 
semua pengethuana yang sudah dimilikinya, dan dari 
semua diperoleh sebagai hasil kegiatan berinteraksi 
dengan semua individu. Hal tersebut juga 
mengisyaratkan bahwa proses pembelajaran 
berpindah dari transfer informasi fasilitator-peserta 
didik ke proses konstruksi pengetahuan yang sifatnya 
sosial dan individual. (Triyanto 2007, 17) 

Problem based learning (PBL) memiliki gagasan 
terhadap pencapaian hasil belajar yang maksimal jika 
kegiatan pendidikan dipusatkan pada tugas-tugas atau 

Wulandari, Penerapan model pembelajaran problem based learning …... 
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permasalahan auten�k, relevan, dan dipresentasikan 
dalam suatu konteks. Cara tersebut bertujuan agar 
peserta didik dapat mempunyai kemampuan untuk 
memecahkan masalah yang dihadapinya. 

Pendekatan pembelajaran Problem based learning 
atau pembelajaran berbasis masalah memiliki langkah-
langkah persiapan, pengetahuan awal, kegiatan 
eksplorasi, pertanyaan peserta didik, penyelidikan atau 
inves�gasi, pengetahuan akhir dan refleksi. Adapun 
penjelasannya adalah sebagai berikut: 1) persiapan. 
Pada tahapan ini guru memilih topik yang akan dibahas 
dalam pembelajaran, 2) pengetahuan Awal. Pada 
tahapan ini guru bertanya, mengenai hal-hal yang 
sudah diketahui peserta didik mengenai topik, 3) 
kegiatan Eksplorasi. Pada tahapan ini dimaksudkan 
untuk merangsang berfikir dan merangsang peserta 
didik mengajukan pertanyaan, 4) pertanyaan peserta 
didik. Pada tahapan ini masing-masing kelompok 
mengajukan pertanyaan. Semua pertanyaan yang 
diajukan oleh semua kelompok di tulis di papan tulis, 
5) penyelidikan/inves�gasi. Pada tahapan ini semua 
pertanyaan yang terkumpul diseleksi, didasarkan pada 
kemungkinan untuk diselidiki. Setelah itu peserta didik 
melakukan penyelidikan atas pertanyaan yang telah 
diseleksi dengan cara observasi atau pengamatan, 6) 
pengetahuan akhir. Setelah melaksanakan 
penyelidikan peserta didik membacakan hasil 
penyelidikan mereka untuk mengetahui pengetahuan 
akhir peserta didik setelah melakukan penyelidikan/
inves�gasi. Pendapat peserta didik dikumpulkan dan 
dibandingkan dengan pengetahuan awal, 7) refleksi. 
Langkah ini pen�ng karena peserta didik diransang 
untuk berpendapat memper�mbangakan secara kri�s 
apa yang telah dilakukan dan mengetahui apa yang 
sudah diketahui. (Amir 2009, 27) 

Salah satu kebaikan dari model PBL adalah bahwa 
peserta didik belajar mengajukan pertanyaan, 
mencoba merumuskan pertanyaan, dan mencoba 
menemukan jawaban terhadap pertanyaan sendiri 
dengan melakukan observasi atau pengamatan. 
Dengan cara seper� itu peserta didik menjadi kri�s dan 
ak�f belajar. 

Selain itu keunggulan PBL adalah mela�h 
ketrampilan berfikur rasional dan ketrampilan proses 
dalam memecahkan suatu persoalan melalui ak�vitas 
hands on dan minds on, memberi sarana bermain bagi 
peserta didik melalui ak�vitas eksplorasi dan 
penyelidikan, mela�h peserta didik untuk 
mengungkapkan rasa ingin tahunya pada tahap 
pertanyaan peserta didik . 

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat 
disimpulkan bahwa pemahaman konsep adalah 
kemampuan peserta didik dalam memahami makna 
pembelajaran dan mampu menerapkan dalam 
memecahkan masalah di kehidupan sehari-hari. 

Model pembelajaran problem based learning (PBL) 
atau pembelajaran berbasis masalah sering dikenal 
dengan nama pendekatan pertanyaan anak. Model ini 

dirancang agar peserta didik bertanya dan kemudian 
menemukan jawaban pertanyaan mereka sendiri. 
Meskipun anak-anak mengajukan pertanyaan dalam 
kegiatan bebas, pertanyaan-pertanyaan tersebut akan 
melebar dan seringkali kabur sehingga kurang fokus. 
Guru perlu mengambil langkah khusus untuk 
mengumpulkan, memilah, dan mengubah pertanyaan-
pertanyaan tersebut dalam kegiatan khusus.  (Triyanto 
2007, 34) 

 
METODE PENELITIAN 

Peneli�an dilaksanakan di SMAN 69 Jakarta pada 
semester ganjil tahun ajaran 2015/2016. Dengan 
subjek peneli�an adalah peserta didik kelas XI IPA-2 
SMAN 69 Jakarta yang berjumlah sebanyak 22 peserta 
didik dengan perincian 9 peserta didik laki-laki dan 12 
peserta didik perempuan. 

 Metode peneli�an yang digunakan dalam 
peneli�an ini adalah peneli�an �ndakan kelas (PTK). 
Peneli�an Tindakan Kelas  (PTK) adalah suatu 
peneli�an �ndakan (ac�on research) yang dilakukan 
guru yang sekaligus sebagai peneli� di kelasnya atau 
bersama-sama dengan orang lain (kolaborasi) dengan 
jalan merancang, melaksanakan, dan merefleksikan 
�ndakan secara kolabora�f dan par�sipa�f yang 
bertujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan 
mutu (kualitas) proses pembelajaran di kelasnya 
melalui suatu �ndakan (treatment) tertentu dalam 
suatu siklus.  

Peneli�an �ndakan kelas ini dilakukan melalui �ga 
siklus pembelajaran. Tiap-�ap siklus terdiri dari 
pencanaan �ndakan (planning), pelaksanaan �ndakan 
(ac�on), observasi (observa�on), dan  refleksi 
(reflec�on). (Kunandar 2008, 12) 

PTK ini terdiri dari �ga siklus dengan 
membandingkan hasil post-test �ap siklus I, II dan III 
dengan hasil yang integral. Tiap akhir siklus dilakukan 
analisis dan refleksi berdasarkan observasi peneli� dan 
kolaborator 

Peneli�an �ndakan kelas dilakukan (PTK) dilakukan 
sesuai jadwal mengajar peneli� sebanyak 6 x 
pertemuan tatap muka dengan jumlah jam mengajar 4 
jam pelajaran/minggu pada semester ganjil se�ap 
pertemuan dengan waktu 180 menit. Materi PTK ialah 
Kompetensi Dasar 3.1 dan 4.1 pada standar isi dan 
kegiatan pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah 
disusun. 

Pada siklus 1 peneli� mengop�malkan penggunaan 
model pembelajaran problem based learning (PBL) 
dalam pembelajaran kimia. Diharapkan penggunaan 
model pembelajaran PBL dapat meningkatkan 
pemahaman konsep peserta didik kelas XI IPA SMA 
Negeri 69 Jakarta. 

Tahap perencanaan: peneli� dalam perencanaan 
melakukan hal-hal sebagai berikut: 1) mengiden�fikasi 
problem yang dialami peserta didik dalam 
pembelajaran Kimia di kelas XI IPA-2 SMAN 69 Jakarta, 
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2) merumuskan pilihan �ndakan yang dilakukan dalam 
pembelajaran hidrokarbon sebagai usaha 
meningkatkan pemahaman konsep kimia peserta didik 
melalui model pembelajaran PBL yang berimbas pada 
hasil belajar peserta didik, 3) melakukan penyusunan 
RPP pada KI 3 KD 3.1 dan 4.1, 4) menentukan metode 
pengumpulan data dan analis data. 

Tahap �ndakan: melakukan kegiatan belajar 
mengajar sesuai dengan kegiatan belajar mengajar 
yang sudah tersusun dalam rencana pelaksanaan 
pembelajaran (RPP). Tindakan dalam se�ap siklus akan 
berbeda bila hasil yang diperoleh peserta didik belum 
sesuai dengan kriteria yang ditentukan guru. 

Tahap observasi: dilaksanakan oleh peneli� sendiri, 
bekerja sama dengan guru yang serumpun sebagai 
teman sejawat sebagai kolaborator. Tahap refleksi: 
hasil observasi dari observer serta nilai post-test �ap 
akhir siklus dijadikan bahan refleksi melalui diskusi 
peneli� dan observer/kolaborator. Data yang 
dikumpulkan adalah data kuan�ta�f berupa tes (pre 
test dan post test) peserta didik sesuai dengan rubik 
penilaian yang ditetapkan, data kualita�f berupa 
keak�van berupa kompetensi guru yang dinilai oleh 
kolaborator serta data hasil produk (non-test) yang 
dihasilkan peserta didik pada siklus ke�ga.  

Teknik dan alat pengumpulan data pada peneli�an 
ini menggunakan teknik analisis deskripsi berupa 
dokumen hasil pekerjaan peserta didik, da�ar 
nilailembar observasi serta angket/kuesioner. Data 
primer yang dikumpulkan ialah nilai hasil post test �ap 
akhir pertemuan dan teknik penilaian non-test dalam 
bentuk produk. Data kuan�ta�f hasil observasi 
digunakan sebagai bahan evaluasi saat diskusi pada 
tahap refleksi. Data kualita�f hasil angket kepada 
peserta didik ak�vitas sikap peserta didik terhadap 
model PBL.  

Indikator keberhasilan indikator keberhasilannya 
adalah peserta didik dan guru.  Peneli�an dianggap 
berhasil jika nilai rata – rata kelas lebih dari atau 
samadengan 75. Persentase peserta didik yang 
mendapat nilai KKM atau lebih mencapai 75%, dan 
keak�fan peserta didik dalam proses belajar mengajar 
lebih dari atau sama dengan 80%, serta ak�vitas guru 
dalam proses belajar mengajar lebih dari atau sama 
dengan 85%. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN  

Data awal peneli�an �ndakan kelas ini dimulai dari 
hasil belajar peserta didik kelas XI IPA  SMAN 69 
Jakarta semester ganjil tahun pelajaran 2015-2016, 
yaitu ulangan harian 1 yang dilaksanakan pada tanggal 
28 Agustus 2015 dengan pokok bahasan hidrokarbon 
dan memperoleh nilai rata-rata kelas 55,67. Selain itu 
ketuntasan belajar yang dicapai adalah 22.22% karena 
ada 17 peserta didik yang belum tuntas. 

Hasil ulangan harian 1 tersebut kurang 
memuaskan. Keadaan ini memo�vasi guru untuk 

mencari jalan untuk meningkatkan hasil belajar 
peserta didik dengan mengubah metode dan model 
pembelajaran yang sesuai dalam suatu peneli�an 
�ndakan kelas. 

Sebelum melaksanakan peneli�an �ndakan kelas 
terlebih dahulu guru mencari informasi tentang 
pendapat peserta didik terhadap pembelajaran kimia 
di kelas. Data awal ini melalui  analisis angket yang 
disebarkan pada peserta didik kelas XI IPA. Dari data 
tersebut guru dapat melakukan perlakuan atau 
�ndakan yang akan dilakukan. 

Selain hasil ulangan harian 1 dan angket persepsi 
peserta didik terhadap Kimia, maka data awal yang 
digunakan sebagai acuan untuk mengadakan 
Peneli�an �ndakan kelas ini adalah nilai yang diambil 
dari pre tes   diperoleh  data, nilai ter�nggi 83 dan nilai 
terendah 43, nilai rata – rata 63  dengan daya serap 
63% dan ketuntasan 32%. Hasil perolehan nilai 
tersebut sangat mempriha�nkan sehingga  guru mata 
pelajaran Ilmu Kimia makin bertekad untuk mengubah 
metode mengajar dalam bentuk peneli�an �ndakan 
kelas  untuk memperbaiki hasil belajar peserta didik.  

Siklus 1: 1) peserta didik mempelajari 
penggolongan senyawa hidrokarbon berdasarkan 
struktur molekul dan hubungannya dengan sifat 
senyawa. mengiden�fikasikan berbagai jenis bahan 
kimia organik di laboratorium sekolah, perbedaan 
rantai karbon terbuka (rantai alifa�k) dan rantai 
karbon tertutup (rantai alisiklik dan rantai aroma�k), 
perbedaan hidrokarbon jenuh dan hidrokarbon tak 
jenuh, 2) peserta didik mendiskusikan penggolongan 
senyawa hidrokarbon berdasarkan struktur molekul 
dan hubungannya dengan sifat senyawa, meramalkan 
bahan kimia organik di laboratorium sekolah termasuk 
ke dalam senyawa hidrokarbon golongan alifa�k, 
slisiklik, aroma�k, jenuh, ataukah tak jenuh, mencatat 
pengelompokan senyawa hidrokarbon yang termasuk 
golongan alifa�k, slisiklik, aroma�k, jenuh, dan tak 
jenuh pada bahan kimia organik di laboratorium 
sekolah dalam bentuk tabel, membuat macam-macam 
senyawa hidrokarbon dengan mollymol, 
Mendiskusikan tabel dan hasil pengelompokan 
senyawa hidrokarbon yang termasuk golongan alifa�k, 
slisiklik, aroma�k, jenuh, dan tak jenuh, 3) peserta 
didik mengumpulkan laporan hasil diskusi, 4) peserta 
didik mempersentasikan hasil diskusi di depan kelas 
bersama kelompoknya masing-masing. Anggota 
kelompok lain dapat menanggapi kelompok yang 
sedang melakukan persentasi. Mendiskusikan hasil 
pengerjaan yang telah dilakukan dan menyimpulkan 
penggolongan berbagai senyawa yang mengandung 
unsur karbon dan hidrogen berdasarkan struktur 
molekul dan kejenuhan ikatannya dengan bantuan 
molymol yang mereka buat. Penutup: guru 
mendorong peserta didik untuk melakukan, 
menyimpulkan, merefleksi, dan menemukan nilai-nilai 
yang dapat dipe�k dari ak�vitas hari ini, memberikan 
penghargaan (pujian dalam lisan atau tulisan) kepada 
kelompok atau individu berkinerja baik, mengingatkan 

Wulandari, Penerapan model pembelajaran problem based learning …... 
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peserta didik untuk selalu menggunakan akal dan 
pikiran untuk menggolongkan senyawa hidrokarbon 
secara kri�s sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan 
Yang Maha Esa yang telah memberikan akal dan 
pikiran kepada manusia, mendorong peserta didik 
untuk selalu bersikap gemar membaca, kri�s, dan 
komunika�f ke�ka membaca dan menyimpulkan 
sebuah kesimpulan ilmiah. 

Pada pertemuan pertama pengamatan terhadap 
peserta didik yang dilakukan oleh guru dan kolaborator 
pada saat pembelajaran kimia dilaksanakan dengan 
menggunakan PBL dengan materi pembelajaran Jenis 
jenis senyawa hidrokarbon memperlihatkan ekspresi 
menyenangkan. Hal ini tampak dari antusianya peserta 
didik membuat  struktur atom hidrokarbon dari 
molymol yang sudah dipersiapkan oleh guru. Tetapi 
pada saat dilakukan diskusi kelas masih ada beberapa 
peserta didik yang belum bisa berdiskusi dengan 
anggota kelompoknya sehingga lembar kegiatan 
peserta didik (LKS) masih dikerjakan secara 
perorangan. Selain itu ke�ka presentasi hasil diskusi, 
peserta didik yang berani menyampaikan jawaban dari 
LKS masih �ga orang sementara anggota kelompok 
lainnya diam.  Secara keseluruhan ak�vitas peserta 
didik pada siklus I diperoleh nilai ak�vitas yang kurang 
ak�f 54,44%, cukup ak�f 31,82%, ak�f 9,09% dan 
sangat ak�f 455%. 

Hasil pengamatan kegiatan pembelajaran 
responden guru Pengamatan terhadap kegiatan 
pembelajaran yang dilakukan oleh kolaborator bahwa  
guru dalam melaksanakan pembelajaran dengan 
menggunakan model PBL  sesuai dengan perencanaan 
yang tertulis pada  rencana pelaksanaan pembelajaran 
(RPP). Guru telah melaksanakan tahap-tahap 
pembelajaran dimulai dari pendahuluan, kegiatan in� 
maupun penutup sesuai dengan perencanaan. Dalam 
penyampaian materi guru tampak bersemangat dan 
suaranya jelas didengar oleh peserta didik. Begitu pula 
dalam mengelola diskusi kelas, guru berkeliling 
membimbing peserta didik dalam mengerjakan LKS. 
Jumlah skor yang diperoleh adalah 40 dari skor 
ter�nggi 48 sehingga diperoleh data sebesar 83 %. 
Hasil belajar peserta didik selama siklus I dengan 
menggunakan model pembelajaran PBL diperoleh 
melalui tes tertulis yang dilaksanakan pada akhir se�ap 
pertemuan  diperoleh hasil yaitu rata-rata kelas 74 dan 
ketuntasan belajar 55%. 

Siklus 2 dilakukan pengamatan terhadap peserta 
didik  oleh guru dan kolaborator pada saat 
pembelajaran Kimia dilaksanakan dengan 
menggunakan model PBL dengan materi pembelajaran 
Hidrokarbon memperlihatkan ekspresi menyenangkan. 
Hal ini tampak dari antusianya peserta didik berebutan 
molymold yang disediakan oleh guru di se�ap meja 
kerja perkelompok. Tetapi pada saat dilakukan diskusi 
kelas masih ada beberapa peserta didik yang belum 
bisa berdiskusi dengan anggota kelompoknya sehingga 
LKS masih dikerjakan secara perorangan. Selain itu 
ke�ka presentasi hasil diskusi, peserta didik yang 

berani menyampaikan jawaban dari LKS masih 5 orang 
sementara anggota kelompok lainnya diam.  Secara 
keseluruhan ak�vitas peserta didik pada siklus 2 
diperoleh data peserta didik yang kurang ak�f 
31,cukup ak�f 36,36%, ak�f 22,73% dan sangat ak�f 
sebanyak 22,73%. 

Hasil pengamatan kegiatan pembelajaran 
responden guru Pengamatan terhadap kegiatan 
pembelajaran yang dilakukan oleh kolaborator bahwa  
guru dalam melaksanakan pembelajaran dengan 
menggunakan model PBL sesuai dengan perencanaan 
yang tertulis pada  RPP. Guru telah melaksanakan 
tahap-tahap pembelajaran dimulai dari pendahuluan, 
kegiatan in� maupun penutup sesuai dengan 
perencanaan. Dalam penyampaian materi guru 
tampak bersemangat dan suaranya jelas didengar oleh 
peserta didik. Begitu pula dalam mengelola diskusi 
kelas, guru berkeliling membimbing peserta didik 
dalam mengerjakan LKS. Jumlah skor yang diperoleh 
adalah 42 dari skor ter�nggi 48 sehingga diperoleh 
data sebesar 87%. 

Pemahaman konsep kimia peserta didik selama 
siklus 2 dengan menggunakan model pembelajaran 
PBL diperoleh melalui tes tertulis yang dilaksanakan 
pada  akhir se�ap pertemuan  diperoleh hasil yaitu 
rata-rata kelas 78 dan ketuntasan belajar 68%. 

Siklus 3 pada saat pembelajaran kimia dilaksanakan 
dengan menggunakan model pembelajaran PBL, 
materi hidrokarbon, ak�vitas peserta didik ke�ka 
diskusi maupun presentasi sudah baik. Sebagian  besar 
peserta didik  sudah tumbuh keberanian untuk 
berbicara  dan �dak hanya mengandalkan salah satu 
peserta didik saja. Secara keseluruhan ak�vitas peserta 
didik pada siklus 3 diperoleh data  skor untuk peserta 
didik yang kurang ak�f 0%, cukup ak�f 18,18%, ak�f 
59,09% dan sangat ak�f 22,73%. 

Hasil pengamatan kegiatan pembelajaran 
pengamatan terhadap kegiatan pembelajaran yang 
dilakukan oleh kolaborator bahwa peneli� sebagai 
guru dalam melaksanakan pembelajaran dengan 
menggunakan model pembelajaran PBL  sesuai dengan 
perencanaan yang tertulis pada RPP. Tahap-tahap 
pembelajaran dimulai dari pendahuluan, kegiatan in� 
maupun penutup sesuai dengan perencanaan. Begitu 
pula dalam menyampaikan materi. Jumlah skor yang 
diperoleh  dari hasil pengamatan kolaborator adalah 
46 dari skor ter�nggi 48 sehingga diperoleh data 
sebesar  96%.  

Pemahaman konsep kimia peserta didik selama 
siklus 3 dengan menggunakan model pembelajaran 
PBL diperoleh melalui tes tertulis yang dilaksanakan 
pada pertemuan ke�ga diperoleh hasil yaitu rata-rata 
kelas 83 dan ketuntasan belajar 82%. 

Dari hasil angket yang diberikan kepada peserta 
didik mengenai persepsi tentang kegiatan 
pembelajaran sebelum peneli�an  dan sesudah 
peneli�an dengan menggunakan model PBL terdapat 
perubahan persepsi terhadap pembelajaran 
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kimia.Hasil dari seluruh pelaksanaan �ndakan 
peneli�an yang dimulai dari pre tes, siklus 1, siklus 2, 
dan siklus 3, maka terlihat adanya peningkatan 
ak�vitas peserta didik dari 13,64% menjadi 22,73%, 
dan terakhir menjadi 72,73% pada siklus 3. Hal ini 
menunjukkan peningkatan mo�vasi, minat, dan 
kegiatan diskusi kelas yang lebih ak�f.  

Kegiatan pembelajaran dalam keak�fan yang 
dilakukan guru terjadi peningkatan dari siklus 1 
menjadi 83%, siklus 2 menjadi 87%, dan siklus 3 
menjadi 96%. Sedangkan dari hasil tes belajar 
diperoleh hasil pada siklus 1 rata-rata kelas 66 dan 
ketuntasan belajar 63%, pada siklus 2 rata-rata kelas 
71 dan ketuntasan belajar 72%, dan siklus 3 rata-rata 
kelas 78 dan ketuntasan belajar 76%. Hasil ini 
menunjukkan kenaikan 5 poin pada siklus 2 dan 7 poin 
pada siklus 3 yang menunjukkan terjadi peningkatan 
hasil belajar peserta didik sehingga pemahaman 
konsep kimia mengalami peningkatan.  

Tabel 1:  Perbandingan hasil belajar peserta didik  siklus I, 2, 
dan 3 

SIMPULAN DAN SARAN 

        Dari hasil pembahasan yang sudah diuraikan, 
maka dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 
problem based learning dapat mela�h keterampilan 
berpikir rasional dan keterampilan proses dalam 
memecahkan suatu persoalan melalui ak�vitas hands 

on dan minds on. Model PBL memberi sarana bermain 
bagi peserta didik melalui ak�vitas eksplorasi dan 
penyelidikan dan mela�h peserta didik untuk 
mengungkapkan rasa ingin tahunya pada tahap 
pertanyaan peserta didik persepsi peserta didik 
terhadap pembelajaran Kimia dimana pada pra siklus 
yang menyukai pembelajaran kimia 56% dan setelah 
pelaksanaan siklus 3 menjadi 87% yang berar� ada 
peningkatan 31%. Dari keak�fan peserta didik dalam 
proses pembelajaran kimia terjadi peningkatan peserta 
didik yang ak�f dan sangat ak�f pada siklus 1 sebesar 
13,64%, siklus 2 sebesar 31,82%, dan pada siklus 3 
menjadi 81,82 % yang berar� ada peningkatan 68,18%. 
Begitu juga dari hasil belajar peserta didik. Model PBL 
dapat meningkatkanpemahaman konsep kimia peserta 
didik dari siklus I  rata-rata kelas 74 kemudian siklus 2 
rata-rata menjadi 78, dan pada siklus 3 menjadi 83 
berar� ada peningkatan secara berturut-turut  4 poin 
dan 5 poin.  

Simpulan umum yang dapat diambil bahwa 
dikatakan model pembelajaran PBL dapat 
meningkatkan pemahaman konsep kimia terutama 
pada materi senyawa karbon. Berkaitan dengan tugas 
dan profesi guru sebagai pendidik, dituntut untuk 
mengembangkan diri sebagai guru yang profesional.  

Di era globalisasi dan teknologi yang terus 
berkembang, guru harus mampu mengimbangi. 
pembelajaran dengan berbagai model telah 
dikembangkan oleh pakar-pakar pendidikan yang 
dapat dijadikan sebagai upaya meningkatkan kualitas 
pendidikan. Disarankan menggunakan model 
pembelajaran yang bervariasi yang harus dilakukan 
oleh guru dimaksudkan agar peserta didik termo�vasi 
dan menikma� proses pembelajaran di sekolah. 
Sedangkan bagi guru Kimia diharapkan dapat 
menjadikan model pembelajaran PBL menjadi suatu 
alterna�f dalam proses belajar mengajar. 

Tahap KKM 
Rata-
rata 

Ketuntasan 
(%) 

Nilai 
Tertinggi 

Nilai 
Terendah 

Pra siklus 75 63 32 83 43 

Siklus 1 75 74 55 87 57 

Siklus 2 75 78 68 100 67 

Siklus 3 75 83 82 100 70 
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