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ABSTRACT 

The purpose of this research is to increase students' understanding of critical thinking and gratitude. In 

addition, it adds information and insight for teachers in applying the Question and Answer learning method in 

increasing students' understanding of PAI material more optimally. The indicators of success in this study are: 

The application of the Question and Answer method is declared to be successfully implemented if it is able to 

increase students' understanding of the material to be critical and democratic and the success of the application 

of the Question and Answer method in increasing students' understanding of the material to be critical and 

democratic if at least 80% of the total students are able to improve students' understanding of the material to be 

critical and democratic in the complete category. Based on the results of data presentation and discussion, it 

can be concluded that the use of the question and answer learning method can improve students' understanding 

on the subject of being critical and democratic in the first cycle, and the subject of being grateful and doing 

good in the second cycle in Class XII IPS 3 SMA Negeri 3 Metro City. Lesson 2021-2022. The conclusion is 

based on the findings that before the Q&A method was applied, the percentage of students who completed was 

only 47.4%, after the Q&A method was applied it increased to 63.15% in the first cycle and 82.9% in the second 

cycle. Thus, the application of the Question and Answer method can improve students' understanding of the 

material to be critical and grateful in class XII IPS 3 at SMA Negeri 3 Metro City in the even semester of the 

2021-2022 academic year. 

Key Word: Question and Answer Method, Discovery, Learning Outcomes, Islam. 

 

ABSTRAK 

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang pemahaman berpikir Kritis dan 

Bersyukur. Selain itu menambah informasi dan wawasan para guru dalam menerapkan metode pembelajaran 

Tanya Jawab dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi PAI lebih optimal. Indikator keberhasilan 

dalam penelitian ini adalah: Penerapan metode Tanya Jawab dinyatakan berhasil diterapkan dengan baik apabila 

mampu meningkatkan pemahaman siswa tentang materi bersikap kritis dan demokratis  dan keberhasilan 

penerapan metode Tanya Jawab dalam meningkatkan pemahaman siswa tentang materi bersikap kritis dan 

demokratis apabila minimal 80% dari jumlah keseluruh siswa mampu meningkatkan pemahaman siswa tentang 

materi bersikap kritis dan demokratis dalam kategori tuntas. Berdasarkan hasil penyajian data dan pembahasan 

dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode pembelajaran Tanya Jawab dapat meningkatkan pemahaman 

siswa pada pokok bahasan bersikap kritis dan demokratis pada siklus I, dan Pokok Bahasan bersyukur dan 

berbuat baik pada siklus II di Kelas XII IPS 3 SMA Negeri 3 Kota Metro Tahun Pelajaran 2021-2022. 

Kesimpulan tersebut berdasarkan temuan bahwa sebelum diterapkan metode Tanya Jawab persentase siswa 

yang tuntas hanya 47,4%, setelah diterapkannya metode Tanya Jawab meningkat menjadi 63,15% pada siklus I 

dan 82,9% pada siklus II. Dengan demikian penerapan metode Tanya Jawab dapat meningkatkan pemahaman 

siswa tentang materi bersikap kritis dan bersyukur di kelas XII IPS 3 SMA Negeri 3 Kota Metro semester genap 

tahun pelajaran 2021-2022. 

Kata Kunci  : Metode Tanya Jawab,Discovery, Hasil Belajar, Agama Islam. 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Pemahaman siswa terhadap materi sangatlah penting, karena merupakan pengantar untuk dapat 

melakukan apa yang telah dipahami tersebut. Bagaimana seseorang dapat mengaplikasikan 

pengetahuannya dalam kehidupan sehari-hari atau memanfaatkan pengetahuannya tersebut apabila dia 

sendiri belum memiliki pemahaman yang cukup baik terhadap pengetahuan tersebut. Untuk itu 

pemahaman siswa terhadap suatu materi sangat diperlukan, termasuk dalam pembelajaran PAI di 

kelas XII tingkat SMA.  

 

Salah satu materi yang harus dipahami siswa di kelas XII adalah materi tentang bersikap kritis dan 

demokratis. Siswa banyak mengalami kesulitan dalam memahami materi tersebut dengan baik, hal ini 

dapat dilihat dari hasil tes formatif yang dilakukan peneliti setelah memberikan materi tersebut kepada 

siswa kelas kelas XII IPS 3 di SMA Negeri 3 Kota Metro tahun pelajaran 2021-2022. Dari hasil tes 

formatif tersebut diperoleh hasil bahwa masih banyak siswa yang pemahaman materinya kurang 

optimal atau belum tuntas. Dari jumlah keseluruhan siswa 38 orang, hanya 47,4% atau 18 orang siswa 

saja yang skor perolehan hasil tes ulangan hariannya yang di atas KKM (KKM pada skor 70), 

sedangkan 52,6% masih belum tuntas.  

 

Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada table di bawah ini: 

Tabel. Hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI 

No Skor Mutu Frekuensi Persentase 

1 70 – 100  Tuntas 18 47,4% 

2 0 – 69  Belum Tuntas 20 52,6% 

 Jumlah  38 siswa 100% 

Sumber: Hasil ulangan harian siswa kelas XII IPS 3 SMA Negeri 3 Kota Metro semester 

genap tahun pelajaran 2020-2021 

 

Berdasarkan data pada tabel di atas diketahui bahwa dari 38 orang siswa kelas XII IPS 3 di SMA 

Negeri 3 Kota Metro yang dikategorikan hasil belajarnya tuntas hanya 18 orang atau 47,4% 

sedangkan yang belum tuntas masih cukup banyak yaitu 20 orang siswa atau 52,6%. Dengan 

demikian dapat dipahami bahwa siswa kelas XII IPS 3 di SMA Negeri 3 Kota Metro semester genap 

tahun pelajaran 2020-2021 masih banyak yang belum memahami materi pelajaran PAI tersebut 

dengan baik. 

 

Berdasarkan data tersebut maka ditemukan permasalahan bahwa siswa kelas XII IPS 3 SMA Negeri 3 

Kota Metro banyak yang mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran PAI, untuk itu 

penulis mencoba melakukan penelitian tindakan kelas dengan menerapkan metode Tanya Jawab 

untuk membantu siswa meningkatkan kemampuannya dalam memahami materi pelajaran dengan 

lebih baik, sehingga prestasi belajar siswa pada mata pelajaran PAI semakin meningkat. 

 

Alipandie (1985:97) mengatakan metode Tanya Jawab adalah penyampaian pelajaran oleh guru 

dengan jalan mengajukan pertanyaan dan siswa menjawab. Definisi yang sama juga datang dari 

Djajojodisastro (1984:97) bahwa metode Tanya Jawab merupakan suatu cara menyampaikan bahan 

pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa pada saat itu juga. Hakekat metode 

tanya ini dilakukan secara lisan. Bertolak dari definisi-definisi diatas dapat dinyatakan bahwa metode 

Tanya Jawab merupakan metode dimana guru mengajukan pertanyaan secara lisan kepada siswa 
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untuk dijawab. Sebaliknya demikian pertanyaan menciptakan sugesti untuk menggiatkan pola berpkir 

siswa. Jika ada ketidak-jelasan sesuatu memotivasi seseorang berupaya memaknainya. 

 

Berdasarkan pendapat di atas dipahami bahwa metode Tanya Jawab, akan membantu siswa belajar 

dan memahami materi pelajaran dengan lebih baik, sehingga prestasi belajar siswa akan semakin 

meningkat. Untuk itulah penulis tertarik melakukan penelitian tindakan kelas dengan judul 

”Optimalisasi Tanya Jawab Dalam Pembelajaran Discovery untuk Meningkatkan Pemahaman 

Berpikir Kritis dan Bersyukur pada Siswa Kelas XII IPS 3 SMA Negeri 3 Kota Metro Semester 

Ganjil Tahun Pelajaran 2021-2022.”  

 

Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah ”Apakah penggunaan metode Tanya Jawab dalam 

Pembelajaran Discovery dapat meningkatkan pemahaman berpikir Kritis dan Bersyukur pada siswa 

Kelas XII IPS 3 SMA Negeri 3 Kota Metro semester Ganjil Tahun Pelajaran 2021-2022?” 

 

Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan 

pemahaman berpikir Kritis dan Bersyukur melalui penggunaan metode Tanya Jawab dalam 

Pembelajaran Discovery pada siswa Kelas XII IPS 3 SMA Negeri 3 Kota Metro Semester Ganjil 

Tahun Pelajaran 2021-2022. 

 

Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi guru khususnya guru pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam (PAI) dalam meningkatkan pemahaman siswa tentang pemahaman berpikir Kritis dan 

Bersyukur. Selain itu menambah informasi dan wawasan para guru dalam menerapkan metode 

pembelajaran Tanya Jawab dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi PAI lebih 

optimal. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut: Objek penelitian: penggunaan metode 

pembelajaran Tanya Jawab dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap pemahaman berpikir 

Kritis dan Bersyukur. Subjek penelitian: siswa kelas XII IPS 3. Waktu penelitian: semester ganjil 

tahun pelajaran 2021-2022. Tempat penelitian: SMA Negeri 3 Kota Metro. 

 

Kerangka Pikir Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan metode pembelajaran Tanya Jawab 

dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi bersikap kritis dan demokratis. Artinya 

dengan menerapkan metode Tanya Jawab dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang materi 

bersikap kritis dan demokratis dengan lebih baik. 

 

Pemahaman siswa tentang materi bersikap kritis dan demokratis ditunjukkan dari hasil skor yang 

diperolehnya setelah dilakukan tes secara tertulis, dengan kriteria: Skor 70 – 100: pemahaman siswa 

dikategorikan tuntas. Skor 0 – 69: pemahaman siswa dikategorikan belum tuntas.  

 

Adapun metode Tanya Jawab yang dimaksud dalam penelitian ini adalah cara penyajian bahan 

pelajaran dalam proses pembelajaran yang berbentuk pertanyaan yang harus dijawab, sehingga terjadi 

interaksi dua arah antara guru dan peserta didik untuk memperoleh pengalaman guru pada peserta 

didiknya.  
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Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kerangka pikir penelitian tersebut, maka hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah 

”penggunaan metode Tanya Jawab dalam pembelajaran dapat meningkatkan pemahaman siswa 

terhadap materi bersikap kritis dan bersyukur di Kelas XII IPS 3 SMA Negeri 3 Kota Metro Tahun 

Pelajaran 2021-2022.” 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas (PTK) dengan prosedur penelitian 

melalui empat tahap kegiatan yaitu: tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pengamatan, dan 

tahap refleksi.  

 

Sumber Data dan Waktu Penelitian 

Sumber data dalam penelitian ini adalah siswa kelas XII IPS 3 di SMA Negeri 3 Kota Metro pada 

tahun pelajaran 2021-2022 yang berjumlah 38 orang siswa. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan 

Juli - September 2021 yaitu pada semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022. 

 

Indikator Keberhasilan Penelitian 

Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah:  Penerapan metode Tanya Jawab dinyatakan 

berhasil diterapkan dengan baik apabila mampu meningkatkan pemahaman siswa tentang materi 

bersikap kritis dan demokratis dengan kriteria: 70 – 100 pemahaman siswa dikategorikan tuntas. 0 – 

69 pemahaman siswa dikategorikan belum tuntas.  

 

Keberhasilan penerapan metode Tanya Jawab dalam meningkatkan pemahaman siswa tentang materi 

bersikap kritis dan demokratis apabila minimal 80% dari jumlah keseluruh siswa mampu 

meningkatkan pemahaman siswa tentang materi bersikap kritis dan demokratis dalam kategori tuntas. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Teknik observasi yaitu teknik 

mengamati kegiatan guru dalam menerapkan metode Tanya Jawab dan kegiatan serta respon siswa 

selama mengikuti kegiatan Tanya Jawab. Teknik tes yaitu memberikan beberapa pertanyaan tertulis 

kepada siswa untuk mengetahui pemahaman siswa tentang materi bersikap kritis dan demokratis. 

 

Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ada dua yaitu kualitatif dan kuantitatif. Teknik 

kualitatif, untuk menganalisis data yang berupa hasil observasi atau pengamatan yang kemudian 

diuraikan dalam bentuk narasi. Teknik kuantitatif, untuk menganalisis frekuensi dan persentase 

keberhasilan penelitian yang ditampilkan dalam bentuk angka. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil tes untuk mengetahui pemahaman siswa tentang materi bersikap kritis dan demokratis 

 

Adapun hasil pengamatan terhadap hasil tes untuk mengetahui pemahaman siswa tentang materi 

bersikap kritis dan demokratis yang dilaksanakan guru pada pertemuan pertama dapat dilihat pada 

tabel berikut ini: 

 

 

 

 



 ISSN : 2620-9748 

 

│   Vol. 5  │ No. 8 │ Agustus 2022 │    ISSN : 2620-9748              5 

 

Tabel. Hasil tes pada pertemuan pertama siklus I 

No Skor Mutu Frekuensi Persentase 

1 70 – 100   Tuntas 22 57,9% 

2 0 – 69  Belum Tuntas 16 42,1% 

 Jumlah  38 siswa 100% 

Sumber: Hasil tes pada pertemuan pertama siklus I siswa kelas XII IPS 3 SMA Negeri 3 Kota Metro 

semester genap tahun pelajaran 2021-2022 

 

Pada tabel di atas diketahui bahwa dari 38 orang siswa pada hasil tes untuk mengetahui pemahaman 

siswa tentang materi bersikap kritis dan demokratis pada pertemuan pertama siklus I yang 

dikategorikan tuntas sebanyak 57,9% atau 22 orang siswa sedangkan yang belum tuntas sebanyak 

42,1% atau 16 orang siswa. Selanjutnya berikut hasil tes prestasi belajar pertemuan kedua siklus I: 

 

Tabel. Hasil Tes pada Pertemuan Kedua Siklus I 

No Skor Mutu Frekuensi Persentase 

1 70 – 100  Tuntas 26 68,4% 

2 0 – 69  Belum Tuntas 12 31,6% 

 Jumlah  38 siswa 100% 

Sumber: Hasil tes pada siklus I pertemuan kedua siswa kelas XII IPS 3 SMA Negeri 3 Kota Metro 

semester genap tahun pelajaran 2021-2022 

 

Pada tabel di atas diketahui bahwa dari 38 orang siswa kelas XII IPS 3 SMA Negeri 3 Kota Metro 

hasil tes untuk mengetahui pemahaman siswa tentang materi bersikap kritis dan demokratis pada 

pertemuan kedua siklus I yang dikategorikan tuntas meningkat dari pertemuan pertama yaitu 68,4% 

atau 26 orang siswa sedangkan persentase siswa yang belum tuntas sebanyak 31,6% atau 12 orang 

siswa. 

 

Apabila digabungkan skor yang diperoleh siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan 

Tanya Jawab pada siklus I adalah 63,15% siswa kelas XII IPS 3 SMA Negeri 3 Kota Metro 

pemahaman siswa tentang materi bersikap kritis dan demokratis dikategorikan tuntas dan 36,85% 

masih dikategorikan belum tuntas. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pada siklus I sebanyak 

63,15% siswa kelas XII IPS 3 SMA Negeri 3 Kota Metro telah mampu meningkatkan pemahaman 

siswa tentang materi bersikap kritis dan demokratis menjadi lebih baik. 

 

Siklus II 

Siklus II dalam penelitian ini dilaksanakan sebanyak dua kali pertemuan. Pertemuan pertama pada 

tanggal 8 September 2021 dan pertemuan kedua pada tanggal 15 September 2021. Pokok bahasan 

yang akan dibahas pada pertemuan pertama adalah bersyukur. Dan pokok bahasan pada pertemuan 

kedua tentang berbuat baik. 

 

Tahap Perencanaan 

Hal-hal direncanakan pada siklus pertama ini adalah sebagai berikut: Menyusun Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran. Menyiapkan materi pelajaran. Menyiapkan alat pembelajaran digunakan. Menyiapkan 

lembar Tanya Jawab. Menyiapkan lembar pengamatan kegiatan guru dan siswa. Menyiapkan 

instrumen tes mengetahui pemahaman siswa tentang materi bersikap kritis dan demokratis. 
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Tahap Pelaksanaan 

Siklus II dilaksanakan selama dua kali pertemuan yaitu pada tanggal 8 dan 15 September 2021. 

Perbaikan tindakan sebagai hasil refleksi kegiatan pada siklus I yang akan dilaksanakan pada siklus II 

adalah sebagai berikut: Guru perlu memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling Tanya Jawab 

dengan sesama temannya, sehingga siswa lebih relaks dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dengan 

metode Tanya Jawab tersebut. Guru perlu menjelaskan kriteria penilaian yang akan dilakukan guru. 

Guru perlu menghargai kegiatan Tanya Jawab tersebut, dengan memberikan penghargaan kepada 

siswa yang mampu bertanya dan menjawab dengan baik dengan memberikan skor 20 pada masing-

masing pertanyaan dan jawaban yang baik tersebut. Guru memberikan tugas kepada siswa membuat 

pertanyaan pada materi yang akan dibahas sebelum kegiatan itu dilaksanakan. Guru perlu 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir sejenak dalam menjawab pertanyaan yang 

diajukannya. Guru tidak perlu memaksa siswa yang belum mampu menjawab dengan baik karena 

akan semakin membuat siswa tersebut tertekan, untuk itu memberikan skor tambahan itu akan 

membuat siswa tersebut lebih berani bertanya memperbaiki diri. 

 

Pembahasan 

Sebelum dilaksanakan tindakan penelitian dengan menerapkan kegiatan pembelajaran menggunakan 

metode Tanya Jawab, hasil tes untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap materi bersyukur dan 

berbuat baik adalah sebagai berikut: 

Tabel. Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran PAI pra Siklus 

No Skor Mutu Frekuensi Persentase 

1 70 – 100  Tuntas 18 47,4% 

2 0 – 69  Belum Tuntas 20 52,6% 

 Jumlah  38 siswa 100% 

Sumber: Hasil Ulangan Harian Siswa  

 

Berdasarkan data pada tabel di atas diketahui bahwa dari 38 orang siswa kelas XII IPS 3 di SMA 

Negeri 3 Kota Metro yang dikategorikan hasil belajarnya tuntas hanya 18 orang atau 47,4% 

sedangkan yang belum tuntas masih cukup banyak yaitu 20 orang siswa atau 52,6%. Dengan 

demikian dapat dipahami bahwa siswa kelas XII IPS 3 di SMA Negeri 3 Kota Metro semester genap 

tahun pelajaran 2021-2022 masih banyak yang belum memahami materi pelajaran PAI tersebut 

dengan baik. 

 

Setelah dilakukan tindakan dengan menerapkan metode Tanya Jawab pada siklus I pertemuan 

pertama hasil belajar siswa yang dikategorikan tuntas dari 38 orang siswa pada hasil tes untuk 

mengetahui pemahaman siswa tentang materi bersyukur dan berbuat baik pada pertemuan pertama 

siklus I yang dikategorikan tuntas sebanyak 57,9% atau 22 orang siswa sedangkan yang belum tuntas 

sebanyak 42,1% atau 16 orang siswa., untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

 

Tabel. Hasil tes pada pertemuan pertama siklus I 

No Skor Mutu Frekuensi Persentase 

1 70 – 100   Tuntas 22 57,9% 

2 0 – 69  Belum Tuntas 16 42,1% 

 Jumlah  38 siswa 100% 

Sumber: Hasil Tes pada Pertemuan Pertama Siklus I 
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Pemahaman siswa tentang materi bersyukur dan berbuat baik pada pertemuan kedua siklus I semakin 

meningkat lagi jumlah siswa yang dikategorikan tuntas hasil belajarnya, sebagaimana yang dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel  Hasil tes pada pertemuan kedua siklus I 

No Skor Mutu Frekuensi Persentase 

1 70 – 100  Tuntas 26 68,4% 

2 0 – 69  Belum Tuntas 12 31,6% 

 Jumlah  38 siswa 100% 

Sumber: Hasil Tes pada Pertemuan kedua siklus I  

 

Pada tabel di atas diketahui bahwa dari 38 orang siswa kelas XII IPS 3 SMA Negeri 3 Kota Metro 

hasil tes untuk mengetahui pemahaman siswa tentang materi bersyukur dan berbuat baik pada 

pertemuan kedua siklus I yang dikategorikan tuntas meningkat dari pertemuan pertama yaitu 68,4% 

atau 26 orang siswa sedangkan persentase siswa yang belum tuntas sebanyak 31,6% atau 12 orang 

siswa. Pada siklus II pertemuan pertama terjadi peningkatan persentase siswa yang dikategorikan 

tuntas sebanyak 76,3% atau 29 orang siswa sedangkan yang belum tuntas sebanyak 23,7% atau 9 

orang siswa.. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini: 

Tabel. Hasil Tes pada Pertemuan Pertama Siklus II 

No Skor Mutu Frekuensi Persentase 

1 70 – 100  Tuntas 29 76,3% 

2 0 – 69  Belum Tuntas 9 23,7% 

 Jumlah  38 siswa 100% 

Sumber: Hasil Tes pada Pertemuan Pertama Siklus II 

 

Pada pertemuan kedua siklus II jumlah siswa yang dikategorikan tuntas meningkat dari pertemuan 

pertama  yaitu 76,3% atau 29 orang siswa menjadi 89,5% atau 34 orang siswa, sedangkan persentase 

siswa yang belum tuntas sebanyak 23,7% atau 9 orang siswa menjadi 10,5% atau 4 orang pada 

pertemuan kedua. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

 

Tabel. Hasil Tes pada Pertemuan Kedua siklus II 

No Skor Mutu Frekuensi Persentase 

1 70 – 100  Tuntas 34 89,5% 

2 0 – 69  Belum Tuntas 4 10,5% 

 Jumlah  38 siswa 100% 

Sumber: Hasil Tes pada Pertemuan Kedua Siklus II 

 

Berikut rangkuman hasil belajar siswa yang mengambarkan pemahaman siswa tentang materi 

bersyukur dan berbuat baik pada siswa kelas XII IPS 3 SMA Negeri 3 Kota Metro tahun pelajaran 

2021-2022 setelah diterapkan metode Tanya Jawab: 

 

Tabel. Peningkatan Pemahaman Siswa 

No Siklus Tuntas Belum Tuntas 

Persentase Persentase 

1 Prasiklus 47,4% 52,6% 

2 Siklus I 63,15% 36,85% 

3 Siklus II 82,9% 17,1% 
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Untuk lebih jelasnya dapat juga dilihat pada gambar di bawah ini tentang peningkatan pemahaman 

siswa tentang materi bersyukur dan berbuat baik mulai dari pra siklus, sampai siklus I dan siklus II 

setelah menerapkan metode pembelajaran Tanya Jawab: 

 
Gambar. Grafik Peningkatan Pemahaman Siswa 

 

Berdasarkan table dan gambar tersebut diketahui bahwa ada peningkatan pemahaman siswa tentang 

materi bersyukur dan berbuat baik setelah diterapkan metode pembelajaran Tanya Jawab. Sebelum 

diterapkan metode Tanya Jawab persentase siswa yang tuntas hanya 47,4%, setelah diterapkannya 

metode Tanya Jawab meningkat menjadi 63,15% pada siklus I dan 82,9% pada siklus II. 

 

Dengan demikian jelaslah bahwa penerapan metode Tanya Jawab dapat meningkatkan pemahaman 

siswa tentang materi bersyukur dan berbuat baik kelas XII IPS 3 SMA Negeri 3 Kota Metro tahun 

pelajaran 2021-2022 menjadi lebih baik lagi. Selain meningkatkan pemahaman siswa tentang materi 

bersyukur dan berbuat baik, metode Tanya Jawab juga dapat semakin meningkatkan kegiatan siswa 

dalam belajar menjadi lebih berani bertanya, berani menjawab tanpa takut salah dan ragu-ragu, berani 

berpendapat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dan mengembangkan keluasan wawasan dalam 

pembelajaran.  

 

Sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

No Kegiatan Siswa 

 

Frekuensi Persentase 

1 Siswa lebih berani bertanya belajar 

 

38 100% 

2 Siswa berani menjawab tanpa takut salah 

dan ragu-ragu 

 

33 86,8% 

3 Siswa berani berpendapat dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran 

 

36 94,7% 

4 Siswa mengembangkan keluasan 

wawasan dalam pembelajaran 

38 100% 

Rata-Rata 36,25 95,4% 

 

47.40%

63.15%

82.90%

52.60%

36.85%

17.10%

Prasiklus Siklus I Siklus II

Prosentase Ketuntasan Belajar

Tuntas Belum Tuntas
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Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa dari 38 orang siswa kelas XII IPS 3 di SMA 

Negeri 3 Kota Metro rata-rata kegiatan siswa dalam mengikuti kegiatan Tanya Jawab yang 

dikategorikan baik yaitu 95,4%, dengan perincian: 100% siswa lebih berani bertanya dalam belajar, 

86,8% siswa berani menjawab tanpa takut salah dan ragu-ragu, 94,7% siswa berani berpendapat 

dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, dan 100% siswa mengembangkan keluasan wawasan dalam 

pembelajaran Tanya Jawab dengan baik.  

 

Peningkatan aktivitas belajar dan pemahaman siswa tentang materi bersyukur dan berbuat baik kelas 

XII IPS 3 di SMA Negeri 3 Kota Metro, setelah guru melakukan hal-hal sebagai berikut dalam 

menerapkan metode Tanya Jawab: Menjelaskan tentang kriteria penilaian dan bentuk penghargaan 

yang diperoleh siswa dari kegiatan Tanya Jawab tersebut (1 bintang 20 skor), membuat siswa lebih 

berani bertanya dalam mengikuti kegiatan Tanya Jawab tersebut. Memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk melakukan Tanya Jawab dengan sesama temannya, membuat siswa semakin relaks dan 

tidak malu atau pun ragu menjawab. Memberikan waktu kepada siswa untuk membuat pertanyaan 

sebelum kegiatan dimulai, membuat siswa lebih siap mengikuti kegiatan tersebut. Memberikan sanksi 

kepada siswa yang bersikap negatif selama mengikuti kegiatan pembelajaran membuat siswa menjadi 

lebih serius. 

 

Hasil penelitian ini selarah dengan pendapat yang dikemukakan Menurut Sudirman (1992:119), 

metode Tanya Jawab memiliki kelebihan yakni: (1) Pertanyaan dapat menarik dan memusatkan 

perhatian siswa; (2) Merangsang siswa untuk melatih dan mengembangkan daya pikir termasuk daya 

ingat; (3) Mengembangkan keberanian dan keterampilan siswa dalam menjawab dan mengemukakan 

pendapat; (4) Dapat mengetahui kemampuan berpikir siswa dan keistimewaannya dalam 

mengemukakan pokok-pokok pikiran dalam jawaban; (5)  Dapat mengetahui sampai sejauh mana 

penguasaan siswa terhadap apa yang telah dan sedang dipelajari; (6) Metode ini dapat dijadikan 

sebagai pendorong dan pembuka jalan bagi siswa untuk mengadakan penelusuran lebih lanjut (dalam 

rangka belajar) kepada berbagai sumber belajar, seperti buku, majalah, surat kabar, dan sebagainya. 

 

Pertanyaan dapat memusatkan perhatian peserta didik, hal ini merupakan yang sangat diharapkan oleh 

semua guru ketika pembelajaran berlangsung, perhatian akan terpusat dari peserta didik kepada guru 

sehingga penyampaian suatu konsep/ bahan ajar yang kita sampaikan akan ditangkap baik oleh 

peserta didik. Dalam menerapkan metode Tanya Jawab pada pembelajaran PAI harus disertai 

ketarampilan bertanya dasar. Tentu disesuaikan dengan pokok bahasan dan karakteristik peserta didik. 

 

Merangsang peserta didik untuk melatih dan mengembangkan daya pikir termasuk daya ingat, ketika 

metode ini diterapkan maka pengaruh pada awal penerapannya mungkin peserta didik akan merasa 

sedikit tidak nyaman dikarenakan kemungkinan besar peserta didik terbiasa tidak berkonsentrasi 

dalam pembelajaran, dengan metode Tanya Jawab ini guru memberikan stimulus kepada peserta didik 

untuk melatih dan mengembangkan daya pikir serta daya ingat.  

 

Tidak hanya mengembangkan daya pikir juga dapat melatih keberanian peserta didik dalam 

menyampaikan jawaban, apalagi peserta didik sering mendapat pertanyaan dari guru rasa canggung 

akan semakin hilang sehingga peserta didik akan lebih bebas dalam mengekspresikan jawabannya.  

 

Selain itu guru dapat mendapatkan informasi mana peserta didik yang telah memahami materi yang 

disampaikan melalui penggunaan metode Tanya Jawab, dan mengetahui kemampuan berpikir peserta 

didik dan keistimewaannya dalam mengemukakan pokok-pokok pikiran dalam jawaban.  
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Metode Tanya Jawab dapat dijadikan sebagai pendorong dan pembuka jalan bagi peserta didik untuk 

mengadakan penelusuran lebih lanjut yaitu mempesiapkan dirinya untuk lebih siap menjawab suatu 

konsep dengan membaca berbagai sumber belajar, seperti buku, majalah, surat kabar, dan sebagainya 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan 

metode Tanya Jawab dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang materi bersikap kritis dan 

demokratis.  

 

Semakin baik penerapan metode Tanya Jawab maka akan semakin meningkat pemahaman siswa 

tentang materi bersyukur dan berbuat baik khususnya pada siswa kelas XII IPS 3 di SMA Negeri 3 

Kota Metro semester genap tahun pelajaran 2021-2022. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Hasil penyajian data dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode pembelajaran 

Tanya Jawab dapat meningkatkan pemahaman siswa pada pokok bahasan bersikap kritis dan 

demokratis pada siklus I, dan Pokok Bahasan bersyukur dan berbuat baik pada siklus II di Kelas XII 

IPS 3 SMA Negeri 3 Kota Metro Tahun Pelajaran 2021-2022.  

 

Kesimpulan tersebut berdasarkan temuan bahwa sebelum diterapkan metode Tanya Jawab persentase 

siswa yang tuntas hanya 47,4%, setelah diterapkannya metode Tanya Jawab meningkat menjadi 

63,15% pada siklus I dan 82,9% pada siklus II.  

 

Dengan demikian penerapan metode Tanya Jawab dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang 

materi bersikap kritis dan bersyukur di kelas XII IPS 3 SMA Negeri 3 Kota Metro semester genap 

tahun pelajaran 2021-2022. 

 

Saran 

Agar penerapan metode Tanya Jawab semakin efektif dan efisien meningkatkan kemampuan siswa 

maka dalam penerapannya haruslah memperhatikan hal-hal sebagai berikut: Guru harus benar-benar 

menguasai bahan pelajaran, termasuk semua jawaban yang mungkin akan di dengarkannya dari siswa 

atas suatu pertanyaan yang di ajukannya. Guru harus sudah mempersiapkan semua pertanyaan yang di 

ajukan olehnya kepada siswa dengan cepat. Pertanyaan-pertanyaan harus jelas dan singkat ini harus di 

perhatikan, sebab pertanyaan-pertanyaan harus di ajukan secara lisan. Susunlah pertanyaan dalam 

bahasa yang mudah di pahami siswa. Guru harus mengarahkan pertanyaan pada seluruh kelas. 

Berikan waktu yang cukup untuk memikirkan jawaban pertanyaan, sehingga siswa dapat 

merumuskannya dengan sistematis. Tanya Jawab harus di lakukan dengan suasana yang tenang dan 

bukan dalam suasana yang tegang yang penuh dengan persaingan yang tidak sehat di antara anak 

didik. Agar sebanyak-banyaknya siswa memperoleh giliran menjawab pertanyaan dan jika seseorang 

tidak dapat menjawab segera, giliran di berikan kepada siswa yang lain. Usahakan selalu agar setiap 

pertanyaan hanya berisi satu problem saja. Pertanyaan harus di bedakan dalam golongan pertanyaan 

pikiran dan pertanyaan reproduksi atau pertanyaan yang meminta pendapat dan hanya fakta-fakta. 
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EFFORTS TO IMPROVE STUDENT LEARNING OUTCOMES  
CLASS VI SD INPRES KAAYURAN BAWAH IN MATH MATERIAL 

LEARNING MATERIAL CALCULATING FLAT BUILDING 
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EXPLICIT INTRUCTION 
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SD Inpres Kaayuran Bawah Provinsi Sulawesi Utara 

 

 

ABSTRACT 

The main objective of this study the researchers divided into 2 (two), namely: As a motivation for teachers to 

want to implement explicit instruction learning models and improve student learning outcomes. Specific 

Purpose, to find out whether the use of explicit instruction models can improve student learning outcomes in 

class VI SD Inpres Kaayuran Bawah on learning mathematics material to calculate area of flat construction. 

The results showed that the use of the explicit instruction learning model could improve the learning outcomes 

of class VI students of SD Inpres Kaayuran Bawah in mathematics subject matter in calculating the area of Flat 

Builds. This can be seen in the first cycle the average value of 63.33 increased to 80.00 in the second cycle, and 

students who completed learning in the first cycle were 33.33%, increasing to 83.33% in the second cycle. The 

conclusion of this research is that the explicit instruction model can improve the activities and learning 

outcomes of students in class VI  of SD Inpres Kaayuran Bawah. 

Key Word: Learning Outcomes, Mathematics, Explicit Instruction 

 

ABSTRAK 

Tujuan utama dari penelitian ini peneliti bagi menjadi 2 (dua), yaitu: Sebagai motivasi bagi guru agar mau 

melaksanakan model pembelajaran explicit instruction dan meningkatkan hasil belajar siswa. Tujuan Khusus, 

untuk mengetahui apakah penggunaan model explicit instruction  dapat  meningkatkan  hasil  belajar  siswa 

kelas VI SD Inpres Kaayuran Bawah pada pembelajaran Matematika materi Menghitung Luas Bangun Datar. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan model pembelajaran explicit instruction dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa kelas VI SD Inpres Kaayuran Bawah pada mata pelajaran matematika materi menghitung 

Luas Bangun Datar. Hal ini terlihat pada siklus I nilai rata-rata 63,33 meningkat menjadi 80,00 pada siklus II, 

dan siswa yang tuntas belajar pada siklus I adalah 33,33%, meningkat menjadi 83,33% pada siklus II. 

Kesimpulan penelitian ini bahwasanya model explicit instruction dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

matematika siswa kelas VI SD Inpres Kaayuran Bawah. 

Kata Kunci: Hasil Belajar, Matematika, Explicit Instruction 

 

 

Pembelajaran matematika merupakan interaksi timbal balik antara siswa dengan guru dan antara 

siswa dengan siswa yang melibatkan berbagai komponen untuk mencapai tujuan pembelajaran 

matematika. Pembelajaran matematika di sekolah terus diupayakan dalam rangka meninngkatkan 

kualitas prestasi belajar siswa. Berbagai cara terus dilakukan, salah satunya dilakukan dengan 

mensinergikan komponen-komponen yang terlibat dalam pembelajaran. Komponan yang terlibat 
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dalam pembelajaran tersebut adalah tujuan, bahan pelajaran (materi), kegiatan pembelajaran, metode, 

alat, dan sumber serta evaluasi. 

 

Salah satu materi pada pelajaran matematika adalah geometri dan pengukuran. Terdapat beberapa 

permasalahan yang ditemukan pada saat mempelajari materi ini. Diantaranya adalah 

kekuranganpahaman siswa terhadap soal yang diberikan, karena pada umumnya soal berbentuk cerita 

dan mengandaikan siswa ke dalam situasi tertentu. Ketidaktelitian siswa dalam menyelesaikan 

permasalahan, karena untuk menyelesaikan soal diperlukan rumus-rumus yang dihafalkan. Kurangnya 

penguasaan siswa terhadap proses perhitungan. Sebagian besar siswa menganggap bahwa materi 

tersebut sangatlah membosankan karena dalam kenyataannya siswa tidak berada dalam situasi 

tersebut dan nilai sesungguhnya tidaklah sebesar nilai yang dihitung. 

 

Pada umumnya metode yang digunakan guru dalam menyampaikan pelajaran adalah dengan metode 

ekspositori, yaitu dengan memaparkan informasi yang dianggap penting untuk siswa di awal 

pelajaran, memberikan definisi dan rumus, menjelaskan contoh soal dan cara pengerjaannya, 

memberikan soal-soal latihan untuk dikerjakan siswa dan kemudian memeriksa pekerjaan siswa di 

akhir pelajaran. Beberapa guru merasa cocok dengan metode tersebut, namun jika guru mengajar 

dengan metode yang sama pada setiap pertemuan, maka tidak jarang akan ditemui siswa yang bosan 

untuk mempelajari materi ini, terjadi penurunan aktivitas belajar yang mengakibatkan menurunnya 

prestasi belajar matematika siswa. 

 

Hasil pengamatan di dalam kelas saat pembelajaran matematika berlangsung, siswa kelas VI SD 

Inpres Kaayuran Bawah cenderung pasif dan aktivitas belajar matematika siswa sangatlah kurang. Hal 

ini terlihat dari tidak adanya respon saat Tanya jawab berlangsung, tidak berminatnya siswa untuk 

menyelesaikan soal matematika dan banyak siswa yang bersikap acuh. Jika guru bertanya tentang 

sejauh mana pemahaman yang didapat mereka mengangguk tanda paham, tetapi jika diberikan satu 

saja permasalahan mereka tidak dapat menyelesaikannya. Untuk pelajaran matematika nilai rata-rata 

yang diperoleh siswa kelas VI SD Inpres Kaayuran Bawah pada Mata Pelajaran Matematika 

khususnya Materi Menghitung Luas Bangun Datar dengan menggunakan Model Pembelajaran 

Explicit Instruction, yang merupakan materi sebelum dilakukannya penelitian ini adalah 50,37 dan 

persentase jumlah siswa yang mencapai standar ketuntasan belajar sebesar 33,33%. Nilai ini sangatlah 

jauh dari persentase jumlah siswa yang mencapai standar ketuntasan mengajar (SKBM) yang 

ditetapkan di SD Inpres Kaayuran Bawahyaitu sebesar 60%. 

 

Data yang diuraikan di atas, peneliti bersama teman sejawat melakukan analisis penyebab terjadinya 

kejadian tersebut. Berdasarkan hasil analisis peneliti menduga bahwa: Penggunaan metode oleh guru 

belum tepat. Guru hanya menonton dalam mengajar tanpa adanya variasi. Pengetahuan prasyarat 

siswa tentang bangun datar masih rendah.  Pengetahuan prasyarat siswa tentang luas suatu bangun 

masih rendah. Alternatif dan Prioritas Pemecahan Masalah. 

 

Jika situasi pembelajaran tersebut dibiarkan dan tidak segera diatasi oleh guru, maka akan berdampak 

negatif terhadap prestasi belajar matematika secara keseluruhan. Salah satu upaya guru untuk 

meningkatkan kembali aktivitas dan prestasi belajar matematika siswa dalam mempelajari Mata 

Pelajaran Matematika khususnya Materi Menghitung Luas Bangun Datar dengan menggunakan 

Model Pembelajaran Explicit Instruction disesuaikan dengan komponen pembelajaran lainnya. Untuk 

menciptakan pembelajaran yang bermutu dan bervariasi guru perlu menerapkan model-model 

pembelajaran yang sesuai. Untuk itu, peneliti sekaligus sebagai guru di sekolah tersebut ingin meneliti 

dengan memberi tindakan meggunakan model pembelajaran explicit instruction. 
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Model pembelajaran explicit instruction merupakan model pembelajaran secara langsung agar siswa 

dapat memahami serta benar-benar mengetahui pengetahuan secara menyeluruh dan aktif dalam suatu 

pembelajaran. Jadi menrut peneliti model ini sangat cocok diterapkan di kelas VI SD Inpres Kaayuran 

Bawah dimana pada tahap ini anak sudah tidak berpikir egosentris lagi, anak sudah bisa 

memperhatikan lebih dari satu dimensi. Anak juga sudah mampu memperhatikan aspek dinamis 

dalam suatu perubahan situasi, anak juga sudah mampu mengerti operasi logis. 

 

Rumusan masalah penelitian tindakan kelas ini sebagai berikut: Apakah penggunaan model 

pembelajaran Explicit Instrucion, dapat meningkatkan hasil belajar siswa Kelas VI SD Inpres 

Kaayuran Bawah  pada mata pelajaran Matematika dengan Materi Menghitung Luas Bangun Datar? 

 

Tujuan utama dari penelitian ini peneliti bagi menjadi 2 (dua), yaitu: Sebagai motivasi bagi guru agar 

mau melaksanakan model pembelajaran explicit instruction dan meningkatkan hasil belajar siswa. 

Tujuan Khusus, untuk mengetahui apakah penggunaan model explicit instruction dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa kelas VI SD Inpres Kaayuran Bawah pada pembelajaran Matematika materi 

Menghitung Luas Bangun Datar.  

 

Pembelajaran Matematika merupakan suatu kegiatan atau puaya untuk memfasilitasi siswa dalam 

mempelajari matematika. Kegiatan tersebut adalah upaya disengaja artinya menuntut persiapan 

pembelajaran yang sangat detail, inovatif dan kreatif yang mampu menyesuaikan tingkat 

perkembangan peserta didik, tujuan pembelajaran kompetensi dalam standar kompetensi-kompetensi 

dasar dan kekhasan kontekstual kehidupan sehari-hari peserta didiknya. Dalam pelaksanaan 

pembelajaran, tugas guru hanya sebagai fasilitator, sedangkan peserta didik aktif mengkonstruksi 

sendiri pengetahuan, keterampilan dan sikapnya. 

 

Menurut Gagne dalam Sri Subarinah, 2006:7, belajar matematika terdiri dari objek langsung dan 

objek tidak langsung. Objek-objek langsung adalah objek-objek yang dari segi wujudnya secara nyata 

merupakan objek-objek yang pertama-tama dipelajari. Objek-objek langsung dalam pembelajaran 

matematikan terdiri dari: fakta-fakta matematika, konsep-konsep matematika, prinsip-prinsip 

matematika. Objek-objek tak lansung adalah objek-objek yang dari segi wujudnya secara nyata 

(secara operasional) tida segera nampak bahwa objek-objek tersebut merupakan hal-hal yang 

dipelajari, tetapi hal-hal itu dipelajari sebagai dampak (akbiat) dari pembelajaran objek-objek 

langsung. Objek-objek tak langsung dalam pembelajaran matematika adalah: sikap terhadap 

matematika, penghargaan terhadap peranan matematika bagi kehidupan manusia, kemampuan 

memecahkan masalah, kecermatan atau ketelian dalam megnamati sesuai, kemampuan berfikir 

abstrak, dan sebagainya. 

 

Gagne mengemukakan bahwa keterampilan-keterampilan yang dapat diamati sebagai hasil-hasil 

belajar disebut kemampuan-kemampuan atau disebut juga kapabilitas. Gagne mengemukakan 5 (lima) 

macam hasil belajar sebagai berikut: Informasi verbal atau kemampuan untuk mengkomunikasikan 

secara lisan pengetahuannya tentang fakta-fakta, keterampilan intelektual atau kemampuan untuk 

membedakan, menguasai konsep aturan, dan memecahkan masalah, strategi kognitif atau kemampuan 

untuk mengkoordinasikan serta mengembangkan proses berfikir dengan cara merekam, membuat 

analisis dan sintesis, sikap atau kecenderungan atau merespon secara tepat terhadap stimulus atas 

dasar penilaian terhadap stimulus tersebut, dan keterampilan motorik yang dapat dilihat dari segi 

kecepatan, ketepatan, dan kelancaran gerakan otot-otot serta anggota badan yang diperlihatkan. 

 



 ISSN : 2620-9748 

 

│   Vol. 5  │ No. 8 │ Agustus 2022 │    ISSN : 2620-9748              15 

 

Kata matematika berasal dari perkataan Latin mathematika yang mulanya diambil dari perkataan 

Yunani mathematike yang berarti mempelajari. Perkataan itu mempunyai asal katanya mathema yang 

berarti pengetahuan atau ilmu (knowledge, science). Kata mathematike berhubungan pula dengan kata 

lainnya yang hamper sama, yaitu mathein atau mathenein yang berarti belajar (berpikir). Jadi, 

berdasarkan asal katanya, maka perkataan matematika berarti ilmu pengetahuan yang didapat dengan 

berpikir (bernalar). Matematika lebih menekankan kegiatan dalam dunia rasio (penalaran), bukan 

menekankan dari hasil eksperimen atau hasil observasi matematika terbentuk karena pikiran-pikiran 

manusia, yang berhubungan dengan idea, proses, penalaran (Russeffendi ET, 1980:148). Matematika 

terbentuk dari pengalaman manusia dalam dunianya secara empiris. Kemudian pengalaman di dalam 

struktur kognitif sehingga sampai terbentuk konsep-konsep matematika supaya konsep-konsep 

matematika yang terbentuk itu mudah dipahami oleh orang lain dan dapat dimanipulasi secara tepat, 

maka digunakan bahasa matematika atau notasi matematika yang bernilai global (universal). Konsep 

matematika didapat karena proses berpikir, karena itu logika adalah dasar terbentuknya matematika. 

 

Model explicit instruction merupakan suatu pendekatan mengajar yang dapat membantu siswa dalam 

mempelajari keterampilan dasar dan memperoleh informasi yang dapat diajarkan selankah demi 

selangkah. Pendekatan mengajar ini sering disebut model pengajaran langsung. Explicit instruction 

menurut Kardi (dalam Uno dan Nurdin, 2011:118) dapat bebentuk “ceramah, demonstrasi, pelatihan 

atau praktik, dan kerja kelompok”. Explicit instruction digunakan untuk menyampaikan pelajaran 

yang ditransformasikan langsung oleh guru kepada siswa. 

 

Model explicit instruction siswa dituntut untuk belajar dan inovatif dalam proses belajar mengajar dan 

diharapkan setiap siswa verbalisme mengungkapkan idenya, dan membantu siswa belajar 

menghormati siswa lain, serta bekerjasama satu dengan yang lainnya sehingga mempermudah siswa 

untuk memahami materi yang diajarkan oleh guru. 

 

Explicit instruction memberikan siswa latihan melalaui dua tahapan yaitu latihan terbimbing dan 

latihan mandiri. Latihan termbibing akan membuat siswa menjadi lebih paham dan terarah mengenai 

materi yang telah diajarkan oleh guru. Dengan begitu siswa pun mampu menyelesaikan latihan 

tersebut dengan baik. Setelah latihan terbimbing dapat berjalan dengan sebaik mungkin ketika 

melakukan latihan mandiri siswa diharapkan dapat dengan mudah menyelesaikan latihan ini karena 

telah diberikannya pemahaman materi dan latihan terbimbing yang dapat melatih keterampilan dan 

pemahaman siswa dalam menyelesaikan latihan yang diberikan oleh guru. 

 

Prestasi belajar merupakan aktualisasi dari potensi siswa melalui tes hasil belajar. Prestasi belajar 

merupakan perubahan perilaku dalam individu yang dimanifestasikan ke dalam pola sikap tingkah 

laku (afektif), keterampilan dan komunikasi (psikomotor) serta pengenalan pengetahuan, 

perkembangan kemampuan dan keterampilan intelktual (kognitif) sebagai hasil belajar yang disadari 

dan dicapai setelah melakukan pembelajaran pada periode tertentu. Standar keberhasilan prestasi 

belajar dapat bersifat intrinsic yang berarti ditetapkan sendiri sesuai dengan kurikulum yang berlaku 

atau menurut standar yang telah ditetapkan juga dapat bersifat ekstrinsik yang merupakan tuntutan 

dari lingkungan sekitar. Prestasi belajar dapat dinyatakan dalam bentuk symbol, angka, huruf maupun 

suatu kalimat. 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar tersebut saling berkaitan. Misalnya dalam faktor 

instrumental, kurikulum adalah a plan for learning yang merupakan unsur substansial dalam 

pendidikan. Setiap guru harus mempelajari dan menjabarkan isi kurikulum kedalam program yang 

lebih rinci dan jelas sasarannya. Program disusun berdasarkan potensi sekolah yang tersedia baik 
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tenaga guru, financial, maupun sarana dan prasarana. Program akan berhasil jika didukung oleh 

tenaga guru yang memadai. Setiap guru memegang mata pelajaran yang sesuai dengan latar belakang 

pendidikannya dan bertanggung jawab membina dan membimbing setiap siswa agar mencapai 

prestasi optimal dalam belajar. Program juga akan lebih baik jika didukung oleh fasilitas, siswa akan 

dapat belajar dengan baik dan menyenangkan jika sekolah dapat memenuhi segala kebutuhan belajar 

siswa. Faktor instrumental sebagai faktor dari luar juga erat kaitannya dengan faktor psikologi sebagai 

faktor dari dalam. Jika faktor luar mendukung tetapi faktor psikologi sebagai faktor dalam tidak 

mendukung, maka faktor luar akan kurang signifikan. 

 

Fungsi utama prestasi belajar menurut Zainal Arifin (Saputri, 2004:14), yaitu: Indikator dan kuantitas 

pengetahuan yang telah dikuasai oleh siswa. Lambang penguasaan hasrat ingin tahu. Bahan informasi 

dalam inovasi pendidikan dengan asumsi bahwa prestasi belajar dapat dijadikan pendorong bagi siswa 

dalam meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berperan sebagai umpan balik dalam 

meningkatkan mutu pendidikan. 

 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SD Inpres Kaayuran Bawah yang berjumlah 12 

orang. Tempat Penelitian adalah tempat yang digunakan dalam melakukan penelitian untuk 

memperoleh data yang diinginkan. Penelitian ini bertempat di SD Inpres Kaayuran Bawah Kecamatan 

Langowan Selatan Kabupaten Minahasa. Penelitian perbaikan pembelajaran ini dilaksanakan pada 

semester I tahun ajaran 2016/ 2017, yaitu berkisar antara bulan Oktober sampai Desember 2016. 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya peningkatan aktifitas dan prestasi belajar 

matematika siswa kelas VI SD Inpres Kaayuran Bawah pada materi Menghitung Luas Bangun Datar. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan suatu upaya pembelajaran berupa model explicit 

instruction sebagai solusi praktis dan kontekstual tanpa mengabaikan hal-hal yang bersifat teoritik. 

 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, metode penelitian yang dianggap tepat adalah metode penelitian 

tindakan yang difokuskan pada situasi kelas yang lebih dikenal dengan Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) atau Classroom Action Research (CAR). Sukawrdi (2004:211) mengungkapkan bahwa 

penelitian tindakan pada umumnya sangat cocok untuk meningkatkan subjek yang hendak diteliti. 

Sependapat dengan hal ini Madya (1994:12) mengungkapkan bahwa penelitian tindakan yang 

dimaksudkan untuk meningkatkan praktik tertentu ke dalam situasi kerja tertentu. 

 

Prosedur yang digunakan dalam penelitian ini, mengembangkan sebagaimana lazimnya dalam 

penelitian ini terdiri dari dua siklus dengan tahap-tahap kegiatan yang ditempuh pada tiap siklus 

meliputi empat kegiatan, yaitu: (1) Tahap Perencanaan tindakan (plan), (2) Tahap Pelaksanaan atau 

Tindakan (action), (3) Tahap Pengamatan (observation), (4) Tahap Perenungan (reflective). 

 

Data aktivitas belajar matematika siswa diperoleh melalui lembar observasi. Hasil observasi ini 

kemudian dianalisis untuk melihat aktifitas-aktifitas apa saya yang muncul selama pembelajaran 

matematika dengan model explicit instruction berlangsung. 

 

Untuk melihat tingkat aktifitas belajar matematika siswa, selanjutnya dilakukan penskoran terhadap 

aktifitas-aktifitas yang muncul dengan cara menghitung presentase dari tiap-tiap aktifitas selama 

pembelajaran matematika dengan model explicit instruction berlangsung.  

 

Tes prestasi belajar matematika siswa pada siklus I diperoleh data prestasi belajar matematika siswa 

dengan nilai rata-rata kelas dan presentase jumlah siswa yang mencapai standar ketuntasan rata-rata 
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hasil belajar matematika data prestasi belajar matematika siswa dengan nilai rata-rata kelas dan 

persentase jumlah siswa yang mencapai standar ketuntasan belajar  rata-rata hasil belajar matematika 

siswa siklus I dan 63,33 dan persentase dilihat rata-rata hasil belajar matematika siswa siklus I dan 

63,33 dan persentase jumlah siswa yang mencapai standar ketuntasan belajar dari 33,33%. 

 

Berdasarkan tes prestasi belajar matematika siswa pada siklus II diperoleh data prestasi belajar 

matematika siswa dengan nilai rata-rata dan persentase jumlah siswa yang mencapai standar 

ketuntasan. Dapat dilihat rata-rata hasil belajar matematika siswa siklus II dan 80,00 dan persentase 

jumlah siswa yang mencapai standar ketuntasan belajar dari 83,33%. 

 

Adapun tahap perencanaan tindakan untuk siklus I adalah: Menyusun rencanan pembelajaran, 

Membuat soal tes prestasi belajar matematika siswa yang memuat materi menghitung luas bangun 

datar. Membuat lembar observasi dan jurnal siswa. Mempersiapkan sumber, alat, dan bahan, LKS. 

Mempersiapkan foto dan dokumentasi. 

 

Selanjutnya peneliti melakukan pembelajaran dengan model yang lebih inovatif agar cara belajar 

siswa lebih meningkat dengan menggunakan model pengajaran langsung (explicit instruction) dalam 

proses pembelajaran. Setelah tindakan siklus pertama dilaksanakan, selanjutnya dilakukan evaluasi 

untuk melihat keberhasilan tindakan yang diberikan. Pertemuan pertama ditutup dengan 

menyimpulkan materi yang telah dipelajari, memberikan tugas untuk menyiapkan pada pertemuan 

berikutnya dan memberikan tugas untuk menyiapkan sumber, bahan, dan alat yang digunakan. Pada 

pertemuan pertama ini, aktifitas belajar matematika masih di dominasi oleh guru dan sesekali 

mengungkapkan gagasan. 

 

Prestasi belajar matematika siswa, Rata-rata belajar matematika siswa siklus I dan 63,33 dan 

persentase jumlah siswa yang mencapai standar ketuntasan belajar dari 33,33%. Berdasarkan 

penelitian pada siklus I diketahui kesan dan pesan yang dirasakan oleh siswa melalui jurnal siswa. 

Dari jurnal siswa diperoleh pendapat bahwa sebagian besar siswa menyenangi pembelajaran 

matematika dengan model explicit instruction. Siswa merasakan pembelajaran yang tidak terlalu 

serius tetapi tetap dapat berkosentrasi sehingga dapat menambah wawasan. 

 

Hasil tes prestasi belajar matematika siswa dan refleksi pada siklus I, maka ada beberapa hal yang 

harus diperhatikan untuk menigkatkan aktifitas dan prestasi belajar matematika siswa dengan 

menggunakan model explicit instruction. Dengan demikian perencanaan tindakan untuk siklus II 

adalah sebagai berikut: Menyusun rencana pembelajaran. Membuat soal tes prestasi belajar 

matematika siswa. Membuat lembar observasi.  Mempersiapkan sumber, alat, dan bahan. 

Mempersiapkan foto untuk dokumentasi 

 

Pada siklus kedua ini dilaksanakan dalam upaya untuk lebih memantapkan perlakuan pada siklus 

pertama. Hal-hal yang masih lemah dan belum maksimal dirancang kembali berdasrakan temuan pada 

siklus pertama. Selanjutnya, disusun kembali sesuai langkah-langkah yang telah disusun dalam RPP. 

Scenario pembelajaran dirancang semaksimal mungkin agar pembelajaran lebih menarik dan 

menyenangkan. Pelaksanaan siklus ke-2 merupakan lanjutan dari siklus pertama yang menekankan 

pada penggunaan model pembelajaran explicit instruction pada tahap latihan terbimbing, dimana guru 

membimbing siswa dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi siswa dalam menyelesaikan soal 

yang diberikan guru. Tahap latihan terbimbing ini khsus untuk siswa-siswa yang belum tuntas pada 

siklus I. Sedangkan Tahap latihan mandiri untuk para siswa yang sidah bisa menyelesaikan masalah 

atau soal yang diberikan guru. Hal ini dilakukan guru sebagai peneliti agar semua siswa dapat aktif 
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selama pembelajaran berlangsung. Setelah semua tindakan yang diberikan, akhir dari kegiatan ini 

adalah mengadakan evaluasi untuk memantau hasil belajar yang diperoleh siswa. 

 

Rata-rata belajar Matematika siswa siklus I 80,00 dan persentase jumlah siswa yang mencapai standar 

ketuntasan belajar dari 83,33%. Pesan dan kesan yang dirasakan oleh siswa diberikan jurnal siswa. 

Dan jurnal siswa diperoleh pendapat bahwa sebagian besar siswa menyenangi pembelajaran 

matematika dengan model explicit instruction. 

 

Hasil penelitian pada siklus II, aktivitas dan prestasi belajar matematika siswa mengalami peningkatan 

yang memuaskan dan indikator sudah dapat tercapai. Dengan demikian, penelitian ini terhenti pada 

siklus II. 

  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan model pembelajaran explicit instruction dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas VI SD Inpres Kaayuran Bawah pada mata pelajaran 

matematika materi menghitung Luas Bangun Datar. Hal ini terlihat pada siklus I nilai rata-rata 63,33 

meningkat menjadi 80,00 pada siklus II, dan siswa yang tuntas belajar pada siklus I adalah 33,33%, 

meningkat menjadi 83,33% pada siklus II. Kesimpulan penelitian ini bahwasanya model explicit 

instruction dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar matematika siswa kelas VI SD Inpres 

Kaayuran Bawah. 

 

Model explicit instruction dapat digunakan guru sebagai variasi dalam model pembelajaran. Dalam 

penggunaannya, sebaiknya guru merencanakannya dengan tujuan  yang jelas, mempersiapkan hal-hal 

yang akan digunakan dengan maksimal. Dengan demikian waktu yang digunakan dapat efisien dan 

permainan yang digunakan dapat efektif dan bermanfaat. Saat penyampaiannya guru harus tegas dan 

kreatif dan memperbanyak latihan-latihan. 
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ABSTRACT 

This classroom action research was conducted in two cycles and each cycle contained two meetings. Methods of 

collecting data through observation, documentation and tests. From the results obtained is an increase in 

student activity. This is indicated by the increase in learning activity showing an increase from 9 students or 

37.50% in the initial study to 19 students or 79.17% in the first cycle and 24 students or 100% in the last cycle, 

and an increase in student learning outcomes. This is evidenced by the increase in the average initial study 

learning outcomes of 53.33, in the first cycle the average value obtained by students is 62.08 and in the second 

cycle the average value obtained by students is 76.67 at the end of the second cycle. and supported by an 

increase in learning mastery in the initial state as many as 4 students (16.67%), after the improvement was 

carried out by the application of the application of problem solving methods in the first cycle increased to 10 

students or 41.67% and in the second cycle increased back to 22 students or 91.67%. From the acquisition of 

the figures above, it can be concluded that in the second cycle, the process of implementing learning 

improvements was declared successful and complete in the second cycle 

Key Word: Activity, Learning Outcomes, Problem Solving 

 

ABSTRAK 

Penelitian tindakan kelas ini dilakukan dalam dua siklus dan setiap siklusnya terdapat dua pertemuan.  Metode 

pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan tes. Dari hasil yang diperoleh adalah peningkatan 

keaktifan siswa. Hal ini terindikasi dari peningkatan keaktifan belajar menunjukkan peningkatan dari 9 siswa 

atau 37,50% pada studi awal menjadi 19 siswa atau 79,17%  pada siklus pertama dan  24 siswa atau 100% pada 

siklus terakhir, dan peningkatan hasil belajar siswa. Hal tersebut dibuktikan oleh kenaikan rata-rata hasil belajar 

studi awal sebesar 53,33, pada siklus  I  nilai  rata-rata  yang  diperoleh  siswa  adalah  62,08 dan pada siklus II 

rata-rata nilai yang diperoleh siswa adalah 76,67 pada akhir siklus kedua serta didukung dengan peningkatan 

ketuntasan belajar pada keadaan awal sebanyak 4 siswa (16,67%), setelah dilaksanakan perbaikan dengan 

penerapan penerapan penerapan metode pemecahan masalah (problem solving) pada siklus I meningkat menjadi 

10 siswa atau 41,67% dan pada siklus II meningkat kembali menjadi 22 siswa atau 91,67%.  Dari perolehan 

angka-angka di atas dapat disimpulkan bahwa pada siklus kedua, proses pelaksanaan perbaikan pembelajaran 

dinyatakan berhasil dan tuntas pada siklus kedua 

Kata Kunci : Keaktifan, Hasil Belajar, Problem Solving 
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Latar Belakang Masalah 

IPS merupakan mata pelajaran yang mempunyai peranan penting dalam pendidikan. Karena IPS 

pelajaran yang mempelajari berbagai bidang dari sejarah, ekonomi, politik, teknologi dan seterusnya. 

Oleh sebab itu, harus mempelajari IPS agar dapat digunakan sebagai sarana untuk memecahkan 

masalah kehidupan sehari-hari, meskipun banyak orang yang memandang IPS sebagai bidang studi 

yang paling menjenuhkan. Pada setiap jenjang pendidikan tidak terlepas dari mata pelajaran IPS mulai 

dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Pendidikan IPS merupakan salah satu pondasi dari 

kemampuan sains dan teknologi. Pemahaman terhadap IPS dari kemampuan yang bersifat keahlian 

sampai kepada pemahaman yang bersifat apresiasif akan berhasil mengembangkan kemampuan yang 

cukup tinggi. Mengingat pentingnya IPS dalam pengembangan generasi, maka siswa tidak boleh 

dibiarkan jenuh dalam belajar IPS yang dikarenakan menganggap IPS sebagai pelajaran yang 

menjenuhkan. 

 

Belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan perubahan pada diri seseorang. Perubahan sebagai 

hasil dari proses belajar ditunjukkan dalam bentuk perubahan pengetahuan, pemahaman, sikap, 

tingkah laku, keterampilan, dan kecakapan yang berguna untuk kehidupannya sekarang maupun 

dimasa yang akan datang. Keberhasilan belajar antara siswa yang satu dengan siswa yang lain 

berbeda-beda, dan keberhasilan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun 

faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu faktor dari luar diri siswa, antara lain : lingkungan keluarga, 

masyarakat, dan sekolah. Sedangkan faktor internal yaitu faktor dari dalam didri siswa itu sendiri, 

misalnya keaktifan, intelegensi, bakat, minat, kreativitas, dan keadaan fisik. Rendahnya prestasi 

belajar siswa dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di SDN 1 Batubantayo Kecamatan 

Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sangat terlihat jelas pada hasil belajar materi 

makna proklamasi kemerdekaan masih rendah hal tersebut disebabkan salah satunya adalah luasnya 

cakupan ilmu dan kompleknya materi, sehingga guru sangat dianjurkan untuk dapat memilih dan 

menggunakan metode yang tepat sehingga siswa dapat benar-benar memahami materi tersebut 

sehingga prestasi belajarpun dapat meningkat sesuai dengan yang diharapkan. Dari  24 siswa di kelas 

VI hanya 4 siswa (16,67%)  saja yang mencapai tingkat penguasaan materi 85% ke atas atau yang 

mendapatkan nilai minimal sama dengan KKM sebesar 70, sedangkan 20 orang siswa (83,33%) 

dinyatakan belum tuntas karena memperoleh nilai di bawah KKM, dengan perolehan rata-rata hasil 

belajar secara klasikal sebesar 53,33. 

 

Dengan memerhatikan tujuan dan esensi pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, sebaiknya 

penyelenggara pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial mampu mempersiapkan, membina dan 

membentuk kemampuan peserta didik yang menguasai pengetahuan, sikap, nilai, dan kecakapan dasar 

yang diperlukan bagi kehidupan di masyarakat (Hamid Hasan, 1996 : 125). Untuk menunjang  

tercapainya tujuan Ilmu Pengetahuan Sosial tersebut harus didukung oleh iklim pembelajaran yang 

kondusif. Iklim pembelajaran yang dikembangkan oleh guru berikut penggunaan model pembelajaran 

yang dipakai, mempunyai pengaruh yang besar terhadap tinggi rendahnya keaktifan dan prestasi 

belajar siswa. Pemilihan model dan metode pembelajaran yang sesuai dengan tujuan kurikulum dan 

potensi siswa merupakan kemampuan dan keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru 

(Kosasih, 1992 : 10). Hal ini didasari oleh asumsi bahwa ketepatan guru dalam memilih model dan 

metode pembelajaran akan berpengaruh terhadap keberhasilan belajar siswa, karena model dan 

metode pembelajaran yang digunakan oleh guru akan berpengaruh terhadap kwalitas proses belajar 

mengajar yang dilakukan (Azis Wahab, 1986 : 13).  

 

Menurut Roestiyah (1989 : 1) guru harus memiliki strategi agar anak didik dapat belajar secara efektif 

dan efisien, mengena pada tujuan yang diharapkan. Salah satu langkah untuk memilih strategi itu 
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harus menguasai tehnik-tehnik penyajian atau biasanya disebut dengan metode mengajar. Macam-

macam metode mengajar antara lain : metode ceramah, metode tanya jawab, metode pemberian tugas, 

metode kerja kelompok, metode inkuiri, metode diskusi, metode demonstrasi, metode eksperimen, 

metode simulasi, problem solving dan metode remedial.  

 

Dengan kesadaran guru akan pentingnya pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial yang dulunya hanya sedikit yang mengacu pada keterlibatan siswa untuk terlibat 

secara aktif dalam proses belajar mengajar. Yaitu pembelajaran yang hanya menekankan aspek 

kognitif semata, kurang melibatkan siswa sehingga siswa kurang mandiri dalam belajar, bahkan 

cenderung pasif (di ruang kelas siswa diam, dengan, dan catat). Sekarang guru mulai menyadari 

perlunya perubahan terhadap metode pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Tetapi guru masih 

belum bisa menemukan metode yang tepat untuk meningkatkan prestasi Ilmu Pengetahuan Sosial 

siswa terutama kelas VI yang telah beberapa tahun mendapat pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

dengan metode yang monoton dan sangat pasif. 

 

Metode  Pembelajaran  Problem  Solving  merupakan  salah  satu  pendekatan pembelajaran 

keaktifanonal yang diyakini mampu meningkatkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis terhadap 

berbagai persoalan  karena Pada  dasarnya  hidup  ini adalah  memecahkan  masalah.  Hal  ini  

memerlukan  kemampuan  berpikir  kritis dan kreatif. Dengan  kata  lain  kemampuan memecahkan 

masalah merupakan tujuan utama pendidikan.  Menindaklanjuti  pembelajaran  yang  belum  

maksimal/belum  dapat meningkatkan  hasil  belajar  membuat  peneliti  membuat  rencana  tindakan  

kelas yang akan ditujukan untuk memperbaiki pembelajaran. Penelitian Tindakan Kelas yang  peneliti  

uji  ini  menggunakan  penerapan  metode  Problem  Solving  dalam pembelajaran IPS untuk 

meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa. Melalui  pengamatan  selama  pembelajaran  

diketahui  faktor  yang menyebabkan hasil belajar siswa yaitu kurang tepatnya metode pembelajaran 

yang diterapkan  oleh  guru  karena  pada  pembelajaran  sebelumnya  siswa  bersikap  pasif dan 

menunjukkan ketidaktertarikannya. Salah satu alternatif metode pembelajaran yang dapat  

dikembangkan  adalah  pembelajaran  IPS  dengan  menggunakan pendekatan pemecahan masalah 

(Problem Solving).  

 

Identifikasi Masalah 

Berdasarkan hal tersebut, peneliti meminta bantuan kepala sekolah, dan teman sejawat untuk 

membantu mengidentifikasi kekurangan dari pembelajaran yang dilaksanakan. Dari hasil diskusi 

terungkap beberapa masalah yang terjadi dalam pembelajaran yaitu: Rendahnya keaktifan siswa 

terhadap materi pembelajaran IPS yang berdampak hasil belajar rendah.  Kurangnya perhatian siswa 

saat pembelajaran berlangsung sehingga tidak terjadi dialog yang efektif, aktif dan kreatif pada saat 

proses pembelajaran berlangsung. Materi IPS kebanyakan hafalan jadi masih banyak siswa yang sulit 

untuk menghafal materi tersebut.  

 

Rumusan Masalah  

Dari penjelasan pada latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka  rumusan masalah dalam 

penelitian ini  sebagai berikut:  Apakah  melalui metode  Problem  Solving  dapat  meningkatkan  

keaktifan  belajar IPS siswa kelas VI SDN 1 Batubantayo Semester I Tahun Pelajaran 2017/2018?  

Apakah  melalui metode  Problem  Solving  dapat  meningkatkan  hasil  belajar IPS siswa kelas VI 

SDN  1 Batubantayo Semester I Tahun Pelajaran 2017/2018?  
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Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari pelaksanaan perbaikan pembelajaran  yang dilaksanakan melalui pelaksanaan 

penelitian tindakan kelas ini adalah: Melalui metode  Problem  Solving  dapat  meningkatkan  

keaktifan  belajar IPS siswa kelas VI SDN 1 Batubantayo Semester I Tahun Pelajaran 2017/2018. 

Melalui metode  Problem  Solving  dapat  meningkatkan  hasil  belajar IPS siswa kelas VI SDN 1 

Batubantayo Semester I Tahun Pelajaran 2017/2018.  

 

KAJIAN PUSTAKA 

Kajian Teori 

Keaktifan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keaktifan belajar siswa dikelas. Menurut kamus 

besar Bahasa Indonesia (2001 : 24 – 25), aktif adalah giat (bekerja, berusaha), sedangkan keaktifan 

adalah suatu keadaan atau hal dimana siswa aktif. Belajar adalah proses perubahan tingkah laku 

kearah yang lebih baik dan relatif tetap, serta ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti berubahnya 

pengetahuan, pemahaman, sikap, tingkah laku, ketrampilan, kecakapan, kebiasaan, serta perubahan 

aspek-aspek lain yang ada pada individu yang belajar. Jadi keaktifan belajar siswa adalah suatu 

keadaan dimana siswa aktif dalam belajar. Keaktifan belajar siswa dapat dilihat dari keterlibatan 

siswa dalam proses belajar mengajar yang beraneka ragam seperti saat mendengarkan penjelasan 

guru, diskusi, membuat laporan pelaksanaan tugas dan sebagainya. Keaktifan belajar siswa dapat 

dilihat dari keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar yang beraneka ragam. 

 

Paul B. Diedrich dalam Oemar Hamalik (2005 : 172) membagi kegiatan belajar siswa dalam 8 

kelompok, yaitu: Visual activeties (kegiatan-kegiatan visual) seperti membaca, mengamati 

eksperimen, demonstrasi, pameran, dan mengamati orang lain bekerja atau bermain.  Menurut Mayer 

(dalam Jamal Ma’mur Asmani, 2011 : 67), siswa yang aktif tidak hanya sekedar hadir dikelas, 

menghafalkan, dan akhirnya mengerjakan soal diakhir pelajaran. Siswa dalam pembelajaran harus 

terlibat aktif, baik secara fisik maupun mental sehingga terjadi interaksi yang optimal antara guru 

dengan siswa dan siswa dengan siswa lainnya.  

 

METODE  PENELITIAN 

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di SDN 1 Batubantayo Kecamatan Pinogaluman 

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Subjek  peneliti  adalah  siswa  berjumlah 24  orang dari  

peneliti  dan  adanya  kerjasama yang  baik  antara  peneliti  dengan  siswa  kelas  VI. Peneliti  

menghendaki  suatu  perubahan  progresif  dan  inovatif dalam  meningkatkan  kualitas  proses  

pembelajaran  di  lingkungan SDN 1 Batubantayo. Penelitian dilaksanakan selama tiga bulan, yaitu 

pada bulan Agustus 2017 sampai dengan Oktober 2017 sebanyak 2 siklus dimana pada setiap 

siklusnya dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan. Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK). Arikunto (2009:130-131) menyatakan bahwa penelitian tindakan kelas 

merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan yang sengaja di munculkan, dan terjadi dalam 

sebuah kelas. Proses ini didasarkan atas konsep pokok bahwa penelitian tindakan ini terdiri dari empat 

komponen pokok yang juga menunjukkan langkah, yaitu : perencanaan (planning), tindakan (acting), 

pengamatan (observasi), refleksi (reflecting) 

 

Ada beberapa ahli yang mengemukakan model penelitian tindakan kelas seperti dinyatakan 

sebelumnya, namun secara garis besar terdapat empat tahapan yang lazim dilalui, yaitu tahap: (1) 

perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) pengamatan, dan (4) refleksi. Namun perlu diketahui bahwa 

tahapan pelaksanaan dan pengamatan sesungguhnya dilakukan secara bersamaan.  
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Teknik dan Alat Pengumpulan Data  

Teknik dan alat pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian tindakan kelas ini adalah: Tes  

adalah  alat  pengumpul  informasi  mengenai  hasil  belajar  yang  berupa pertanyaan  atau  kumpulan  

pertanyaan.  Adapun  tes  dilakukan  sebanyak  dua  kali, yaitu pretes dan postes.  Pretes dimaksudkan 

untuk mengetahui kemampuan awal siswa  sebelum  pembelajaran.  Sedangkan  postes  dimaksudkan  

untuk  mengetahui peningkatan kemampuan siswa setelah menggunakan metode problem solving. Tes 

yang digunakan pada penelitian ini yaitu tes tulis berbentuk multiple choice.  Non Tes, Instrumen  non  

tes  dalam  penelitian  ini  meliputi  observasi,  wawancara  dan angket.  Untuk lebih jelasnya sebagai 

berikut: Observasi,  observasi  dalam  penelitian  ini  digunakan  untuk  menginventariskan  data 

tentang  sikap  siswa  dalam  belajarnya,  sikap  guru,  serta  interaksi  antara  guru dengan  siswa  

selama  proses  pembelajaran,  dengan  harapan  hal-hal  yang  tidak teramati  oleh  peneliti  ketika  

penelitian  berlangsung  dapat  ditemukan  (Heryanto, 2007:37). Observasi  dilakukan  dengan  tujuan  

untuk  memperoleh  informasi  tentang pembelajaran  dengan  menggunakan  metode  problem 

solving  secara terperinci  baik  mengenai  aktivitas  siswa,  aktivitas  guru,  maupun  komponen-

komponen  pembelajaran  lainnya  guna  mengetahui  kondisi  kelas  pada  saat pembelajaran 

berlangsung.  Dokumentasi, Teknik  dokumentasi  merupakan  kegiatan  perekaman  bukti  dari segala  

tindakan  yang  dilaksanakan  selama  kegiatan  penelitian  berlangsung. Kegiatan  yang  

didokumentasikan  antara  lain  kegiatan  yang  dilakukan  oleh peneliti  maupun  kegiatan  yang  

dilakukan  oleh  siswa  serta  kegiatan  lain  yang mendukung  berlangsungnya  penelitian  seperti  

aktivitas siswa dalam pembelajaran  siswa, unjuk kerja dan lain sebagainya.  Semua  kegiatan  

tersebut  direkam  melalui  kamera foto yang dilakukan oleh teman sejawat peneliti. 

 

Validasi Data 

Dalam penelitian ini validasi data menggunakan teknik triangulasi. Peneliti menggunakan 2 jenis 

triangulasi sebagaimana dijelaskan di bawah ini. Triangulasi Sumber, untuk menguji kredibilitas data 

dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Misalnya untuk 

menguji kredibilitas data tentang pelaksanaan supervisi oleh pengawas sekolah terhadap guru 

penjaskes, maka pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh dapat dilakukan kepada kepala 

sekolah dan guru penjaskes binaannya. Data dari kedua sumber tersebut, tidak dapat dirata-ratakan 

seperti dalam penelitian kuantitatif, tetapi dideskripsikan, dikatagorikan, mana pandangan yang sama, 

yang berbeda, dan mana yang spesifik dari kedua sumber data tersebut. Data yang telah dianalisis oleh 

peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan, selanjutnya dimintakan kesepakatan dengan kedua 

sumber data tersebut. 

 

Triangulasi Teknik, teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data 

kepada guru penjaskes yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang telah diperoleh 

dengan teknik wawancara, kemudian dicek dengan teknik observasi, dokumentasi atau kuesioner. Jika 

dengan tiga teknik pengujian data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti akan 

melakukan diskusi lebih lanjut dengan kepala sekolah atau guru di sekolah tersebut untuk memastikan 

mana data yang benar atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda-beda. 

 

Data Hasil Belajar 

Hasil belajar siswa dianalisis secara kuantitaif, sedangkan skala nilai yang digunakan adalah rentang 

nilai 10 sampai dengan 100. Menurut Arikunto (2011:45) analisis data dimaksudkan untuk 

mengetahui ketuntasan belajar siswa dalam kegiatan belajar mengajar.  Perolehan nilai setiap siswa 

melalui  penilaian tes hasil belajar secara tertulis diolah dengan rumus : 
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1. Ketuntasan Belajar Klasikal 

 

 

 

 

Keterangan :  

A = Ketuntasan  

B = Jumlah Siswa Tuntas  

C = Jumlah Seluruh Siswa 

 

2. Nilai rata-rata 

 

 

 

Keterangan :  

X = Nilai Rata-rata 

∑Y= Jumlah Nilai Seluruh Siswa 

n = Jumlah Seluruh Siswa 

 

Prosedur Penelitian  

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian tindakan kelas yang dilakukan dalam 

dua siklus, terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. 

 

Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan proses perbaikan pembelajaran dalam penelitian ini dapat ditetapkan sebagai 

berikut Penerapan metode problem solving dalam meningkatkan keaktifan belajar siswa pada 

pembelajaran IPS materi makna proklamasi kemerdekaan, minimal 85% dari jumlah siswa secara 

keseluruhan. Penerapan metode problem solving dapat meningkatkan hasil belajar IPS materi makna 

proklamasi kemerdekaan secara individual minimal mencapai KKM yaitu 70 dan secara klasikal 

minimal 85% siswa tuntas belajarnya. 

 

HASIL PENELITIAN  DAN PEMBAHASAN 

Sebelum  penelitian  tindakan  kelas  ini  dilaksanakan,  maka  peneliti mengambil data awal yang 

dijadikan sebagai bahan acuan atau perbandingan sebelum  dan  sesudah  dilaksanakan  tindakan  

adalah  dengan  mengambil  nilai formatif  siswa  serta  observasi  aktivitas  siswa.  Menindaklanjuti  

pembelajaran  yang  belum  maksimal/belum  dapat  meningkatkan hasil  belajar  membuat  peneliti  

membuat  rencana  tindakan  kelas  yang  ditujukan untuk  memperbaiki  pembelajaran.  PTK  yang  

peneliti  uji  ini  menggunakan penerapan  metode  problem  solving  dalam  pembelajaran  yang  

bertujuan  untuk meningkatkan hasil belajar siswa.  

 

Penjelasan mengenai aspek keaktifan belajar yang dinilai menggunakan lembar observasi dengan 12 

indikator, yaitu perhatian siswa terhadap penjelasan guru, kerjasama dalam kelompok, kemampuan 

dalam mengungkap pendapat, memberi kesempatan berpendapat kepada teman dalam kelompok, 

mendengarkan dengan baik ketika teman berpendapat, membuat perencanaan dan pembagian kerja 

yang matang, keputusan berdasarkan pertimbangan anggota lain, saling membantu dan menyelesaikan 

masalah, memperhatikan apa yang disampaikan guru, menanggapi pertanyaan dari guru dan 

menjawab pertanyaan dengan benar, dapat menjawab soal dengan benar dan memberikan alasan 

dengan tepat dan dapat mempraktikan materi pembelajaran. 
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Berdasarkan data tersebut di atas maka peneliti merasa perlu mengadakan perbaikan dalam masalah 

pembelajaran yang akan dilaksanakan pada siklus I. Dari  hasil  analisis  data  awal  dari  nilai  Tes  

formatif  serta  observasi  yang dilakukan menunjukkan hal-hal sebagai berikut:  Metode  yang  

digunakan  guru  tidak  membuat  siswa  tidak  belajar mengalami  langsung.  Dalam  penelitian  ini  

guru  masih  menggunakan metode  ceramah  dalam  pembelajaran  IPS,  meskipun  sesekali  

diselangi dengan  metode  yang  lainnya  sehingga  kesan  yang  timbul  dalam  proses belajar  

mengajar  tersebut  ternyata  proses  transfer  informasi  yang disampaikan secara lisan dari guru 

kepada siswa. Aktivitas  siswa  dalam  proses  belajar-mengajar  tampak  masih  statis, sekedar  

mengejar  target  kurikulum  yang  telah  ditentukan  interaksi  guru dengan siswa bersifat satu arah 

dari guru kepada siswa sehingga interaksi antara siswa dengan siswa jarang terjadi. Tidak adanya 

penggunaan alat peraga, sehingga kesan  yang timbul dalam kegiatan belajar mengajar tersebut siswa 

tidak bersemangat Dalam  pelaksanaan  pembelajaran  pada  siklus  I,  peneliti  merumuskan rencana  

pembelajaran/silabus  untuk  mata  pelajaran  IPS  dengan  materi makna proklamasi kemerdekaan. 

 

Pada studi awal dimana peneliti menggunakan metode pembelajaran klasikal, ternyata hasil 

ketuntasan belajar sangat mengecewakan, yaitu 4 siswa atau sebesar 16,67% yang tuntas belajar dari  

24 orang siswa yang mengikuti kegiatan pembelajaran. Upaya perbaikan yang dilakukan adalah 

menggukana   metode Problem Solving  akan  sangat  membantu  dalam  membangkitkan    keaktifan  

belajar  siswa,  ini  terbukti  dari  hasil  belajar  yang  diberikan  pada  setiap  siklusnya  mengalami  

peningkatan di mana pada  siklus  I  nilai  rata-rata  yang  diperoleh  siswa  studi awal sebesar 53,33, 

pada siklus  I  nilai  rata-rata  yang  diperoleh  siswa  adalah  62,08 dan pada siklus II rata-rata nilai 

yang diperoleh siswa adalah 76,67.   

 

Siswa Tuntas Belajar 

Pada temuan awal siswa yang tuntas sebanyak 4 siswa atau 16,67% dari 24 siswa. Pada siklus I  siswa 

yang tuntas sebanyak 10 siswa atau 41,67% dari 24 siswa  Pada siklus II  siswa yang tuntas sebanyak 

22 siswa atau 91,67% dari 24 siswa. 

 

Siswa Belum Tuntas Belajar 

Pada temuan awal siswa yang belum tuntas sebanyak 20 siswa atau 83,33% dari 24 siswa. Pada siklus 

I  siswa yang belum tuntas sebanyak  14 siswa atau 58,33% dari 24 siswa. Pada siklus II  siswa yang 

belum  tuntas sebanyak 2 siswa atau 8,33% dari 24 siswa. Untuk memperjelas, maka dari penjelasan 

sebagaimana tersebut di atas dalam bentuk tabel sebagaimana di bawah ini : 

 

Sesuai dengan kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan dalam perbaikan pembelajaran bahwa siswa 

yang dinyatakan tuntas belajar jika mendapat nilai tes formatif sebesar 70 ke atas dan jika 85% dari 

siswa telah tuntas belajarnya.   

 

Dapat diketahui bahwa sebelum dilaksanakan perbaikan pembelajaran melalui penerapan metode 

Problem Solving pada pembelajaran IPS materi makna proklamasi kemerdekaan, diperoleh 

keterangan sebagai berikut pada pada kondisi awal hanya 4 siswa atau 16,67%, pada siklus I, angka 

peningkatan ketuntasan belajar naik menjadi 41,67% (bertambah 6 siswa dari studi awal), pada siklus 

II, angka peningkatan ketuntasan belajar naik menjadi 91,67% (bertambah 12 siswa dari siklus I).  

 

Penjelasan mengenai peningkatan nilai rata-rata hasil belajar pada pembelajaran IPS materi makna 

proklamasi kemerdekaan dengan menggunakan penerapan metode Problem Solving menunjukkan 

peningkatan yang cukup signifikan di mana pada studi awal sebesar 53,33, pada siklus  I  nilai  rata-



 ISSN : 2620-9748 

 

│   Vol. 5  │ No. 8 │ Agustus 2022 │    ISSN : 2620-9748              26 

 

rata  yang  diperoleh  siswa  adalah  62,08 dan pada siklus II rata-rata nilai yang diperoleh siswa 

adalah 76,67.  

 

Keberhasilan proses perbaikan pembelajaran tidak hanya dilihat dari peningkatan hasil belajar atau 

nilai Tes formatif saja. Keaktifan belajar siswa selama proses pembelajaran juga merupakan indikator 

keberhasilan dalam proses pembelajaran. Data keaktifan siswa diperoleh dari lembar observasi yang 

telah diisi oleh observer selama perbaikan pembelajaran berlangsung. Fokus observasi difokuskan 

pada aspek-aspek bisa menjawab, mau bertanya dan aktif dalam kegiatan diskusi. Hasil observasi 

pada pelaksanaan kegiatan perbaikan pembelajaran menunjukkan hasil yang positif, dan dibuktikan 

dengan adanya peningkatan keaktifan siswa pada setiap siklusnya.  

 

Dari tabel di atas dapat dijelaskan tentang siswa yang tuntas dan belum tuntas dilihat dari keaktifan 

belajarnya, yaitu : Pada studi awal, siswa yang menunjukkan peningkatan  keaktifan siswa sebanyak  

9 orang atau 37,50%. Pada siklus I, siswa yang menunjukkan peningkatan keaktifan siswa sebanyak  

19 orang atau 79,17%. Pada siklus II, siswa yang menunjukkan peningkatan keaktifan siswa sebanyak 

24 orang atau 100%.  

 

Secara jelas peningkatan keaktifan siswa selama proses perbaikan pembelajaran sebagaimana 

dijelaskan pada gambar di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Grafik Ketuntasan Siswa Berdasarkan Tingkat Keaktifan Siswa Pada Siklus I dan II 

 

Dari hasil observasi mengenai keaktifan siswa tersebut berdasarkan kriteria keberhasilan perbaikan 

pembelajaran dapat disimpulkan bahwa proses perbaikan pembelajaran dinyatakan berhasil karena 

peningkatan keaktifan siswa mencapai angka 100% dari 85% batasan minimal yang telah ditentukan 

pada kriteria keberhasilan proses perbaikan pembelajaran.  

 

Atas dasar pertimbangan sebagaimana diurakan di atas, maka peneliti dan observer sepakat 

memutuskan bahwa kegiatan perbaikan pembelajaran diakhiri pada siklus II. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan  

Berdasarkan hasil analisis data dan temuan-temuan yang didapatkan peneliti selama proses perbaikan 

pembelajaran  yang dilaksanakan dalam dua siklus, dapat disimpulkan bahwa : Penggunaan metode 

problem solving pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial materi makna proklamasi kemerdekaan dapat 

meningkatkan keaktifan siswa. Hal ini terindikasi dari peningkatan keaktifan belajar menunjukkan 

peningkatan dari 9 siswa atau 37,50% pada studi awal menjadi 19 siswa atau 79,17%  pada siklus 
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pertama dan  24 siswa atau 100% pada siklus terakhir. Penggunaan metode problem solving 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial materi makna proklamasi kemerdekaan dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa. Hal tersebut dibuktikan oleh kenaikan rata-rata hasil belajar studi awal sebesar 

53,33, pada siklus  I  nilai  rata-rata  yang  diperoleh  siswa  adalah  62,08 dan pada siklus II rata-rata 

nilai yang diperoleh siswa adalah 76,67 pada akhir siklus kedua serta didukung dengan peningkatan 

ketuntasan belajar pada keadaan awal sebanyak 4 siswa (16,67%), setelah dilaksanakan perbaikan 

dengan penerapan penerapan penerapan metode pemecahan masalah (problem solving) pada siklus I 

meningkat menjadi 10 siswa atau 41,67% dan pada siklus II meningkat kembali menjadi 22 siswa 

atau 91,67%.  Dari perolehan angka-angka di atas dapat disimpulkan bahwa pada siklus kedua, proses 

pelaksanaan perbaikan pembelajaran dinyatakan berhasil dan tuntas pada siklus kedua. 

 

Saran   

Berdasarkan hasil analisis terhadap data penelitian dapat disampaikan saran saran sebagai berikut :  

Kepada siswa hendaknya meningkatkan usaha belajar, keaktifan belajar serta motivasi belajarnya 

sehingga dapat memperoleh prestasi belajar yang optimal, aktif dan kreatif dalam proses belajar 

mengajar. Kepada guru sebaiknya mempersiapkan metode pemecahan masalah (problem solving)yang 

efektif, pengembangan selanjutnya perlu dilakukan guru dengan seksama dan intensitasinya 

pengawasan dan arahan oleh kepala sekolah.  Kepala sekolah hendaknya selalu mengembangkan 

kreatifitas guru dalam menerapkan model pembelajaran yang bervariasi supaya siswa mempunyai 

motivasi belajar yang tinggi.  
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SD Inpres Lirung Provinsi Sulawesi Utara 

 

 

ABSTRACT 

The purpose of this class of action research is as follows: to find out how learning using inquiry methods can 

improve student learning achievement in mathematics To find out how to increase students' understanding of 

mathematics learning material using inquiry methods. To find out how students' activities in learning 

mathematics using inquiry methods. From the Classroom Action Research carried out, conclusions can be taken 

as follows: learning mathematics using the discovery method can increase students' abilities / achievements. 

Understanding of students on mathematics subject matter with the discovery method has increased. Student 

activities in learning mathematics with cooperative learning models can emerge and develop. Using the 

discovery method can train and encourage students to find an unknown fact or relationship. 

Key Word: Interests, Achievements, and Models of Inquiry 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah sebagai berikut:  untuk mengetahui bagaimana pembelajaran dengan 

menggunakan metode inkuiri dapat meningkatkan prestasi belajar siswa pada pelajaran matematika Untuk 

mengetahui bagaimana meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran matematika dengan 

menggunakan metode inkuiri. Untuk mengetahui bagaimana aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika 

dengan menggunakan metode inkuiri. Dari Penelitian Tindakan Kelas yang dilakukan dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut pembelajaran matematika dengan menggunakan metode penemuan  (inkuiri) dapat 

meningkatkan kemampuan/prestasi siswa Pemahaman siswa terhadap materi pelajaran matematika dengan 

metode penemuan mengalami peningkatan. Aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika dengan model 

pembelajaran kooperatif dapat muncul dan berkembang. Dengan menggunakan metode penemuan dapat melatih 

dan mendorong siswa dalam menemukan suatu fakta atau relasi yang belum diketahui. 

Kata Kunci: Minat, Prestasi, dan Model Inkuiri 

 

 

Memasuki abad ke-21 ini dunia pendidikan menghapi tantangan yang tidak ringan, terutama di bidang 

IPTEK yang sangat pesat. Perubahan masyarakat dunia maupun masyarakat kita sendiri di bidang 

sosial budaya dan berkembangnya isu bahwa kualitas pendidikan rendah. Oleh karena itu untuk 

menghadapi tantangan tersebut pendidkan dan pembelajaran perlu adanya perubahan baik kuantitas 

maupun kualitasnya. Berbagai upaya telah dilakukan di bidang pendidikan. Misalnya dkeluarkan UU 

SISDIKNAS  no 2 tahun 1985 dan program pendidikan 9 tahun serta diberlakukannya kurikulum- 

kurikulum baru seperti kurikulum 2004, KBK, KTSP. 

 

Namun satu hal yang penting yaitu guru sebagai pelaksana langsung pencapaian tujuan pembelajaran 

perlu meningkatkan kualitas proses pembelajaran yaitu dengan memperhatikan bagaimana cara 
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menyampaikan pengetahuan yang dimiliki itu kepada peserta didiknya. Maka dari itu peneliti 

mencoba untuk melakukan penelitian tindakan kelas dalam mengatasi masalah tersebut.  

 

Di SD Inpres Lirung ditentukan ketuntasan minimal untuk pelajaran Matematika adalah 60 ke atas. 

Sedangkan siswa dikatakan belum berhasil apabila mendapat nilai kurang dari 60. Metode penemuan 

pada pembelajaran matematika dimaksudkan untuk mendorong siswa dalam memahami sesuatu yang 

bersifat fakta atau relasi matematika yng masih baru bagi siswa, misalnya pola, sifat-sifat atau rumus 

tertentu. Setelah menemukan fakta/relasi siswa diminta untuk menarik suatu generasi dari apa yang 

mereka temukan sendiri. 

 

Berdasar uraian latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan sebagai berikut :Bagaimana 

pembelajaran dengan menggunakan metode  penemuan/inkuiri dapat meningkatkan prestasi belajar 

siswa pada pelajaran matematika?  Bagaimana aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika 

dengan metode inkuiri? 

 

Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah sebagai berikut:  untuk mengetahui bagaimana 

pembelajaran dengan menggunakan metode inkuiri dapat meningkatkan prestasi belajar siswa pada 

pelajaran matematika Untuk mengetahui bagaimana meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi 

pembelajaran matematika dengan menggunakan metode inkuiri. Untuk mengetahui bagaimana 

aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika dengan menggunakan metode inkuiri  

 

Guru matematika SD mempunyai tugas yang kompleks yaitu memahami dengan baik materi yang 

akan diajarkan, memahami dan memanfaatkan dengan baik siswa  belajar matematika memahami cara 

mengajarkan matematika yang efektif, menggunakan cara-cara pembelajaran matematika. 

 

Tujuan pembelajaran matematika SD menurut kurikulum 2004 adalah mengembangkan kemampuan 

bernalar melalui kegiatan panyelidikan, ekspositoris dan eksperimen sebagai alat pemecahan masalah 

melalui pola pikir dan model matematika serta sebagai alat komunikasi melalui symbol, tabel, grafik, 

diagram, dalam menjelaskan gagasan.  

 

Proses belajar mengajar merupakan proses interaksi antara siswa dengan guru dalam rangka mencapai 

tujuan pembelajaran. Menurut Hudojo (2002:92) belajar merupakan proses aktiv dalam memperoleh 

pengalaman atau pengetahuan baru sehingga menyebabkan perubahan tingkah laku. Menurut Bell 

Gredler dalam Winata putra (2007:5) belajar adalah proses yang dilakukan oleh manusia untuk 

mendapatkan aneka ragam kemampuan, ketrampilan dan sikap. Selanjutnya menurut Yuli Kurnia 

(2005:8) belajar didefinisikan sebagai perubahan dalam pengetahuan  atau prilaku yang dihasilkan 

oleh pengalaman, perubahan tidak terjadi semata-mata terjadi melalui maturasi atau kondisi-kondisi 

bersifat sementara. 

 

Dari beberapa pengertian di atas, belajar pada dasarnya adalah proses perubahan tingkah laku berkat 

adanya pengalaman. Perubahan yang terjadi dalam diri seseorang banyak sekali baik sifat maupun 

jenisnya, oleh karena itu sudah tentu tidak setiap perubahan dalam diri seseorang merupakan 

perubahan dalam arti belajar. Adapun ciri-ciri perubahan tingkah laku dalam arti belajar adalah 

perubahan terjadi secara sadar, bersfat kontinyu dan fungsional, positif dan aktif bukan bersifat 

sementara, perubahn tersebut bertujuan dan terarah serta mencakup seluruh aspek tingkah laku. 

 

Mengajar merupakan proses aktif guru untuk membimbing siswa dalam mempelajari dan memahami 

konsep-konsep yang dikembangkan dalam proses belajar mengajar (Ariifin;2003:8). Karena kegiatan 
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belajar merupakan hal yang wajib dikerjakan oleh individu, maka guru hendaknya memberikan 

bimbingan dan dorongan kepada siswa agar timbul motivasi pada diri siswa sebagai motivasi 

ekstrinsik. Selanjutnya mengajar menurut Usman dan L. Setiawan (1993:4) adalah usaha untuk 

mengkoordinasikan lingkungannya dengan siswa dan bahan pangajaran sehingga menimbulkan proses 

belajar pada siswa. Dari pendapat tersebut mengajar merupakan suatu kegiatan atau proses yang 

menyediakan kondisi yang merangsang kegiatan belajar siswa untuk memperoleh pengetahuan, 

keterampilan dan sikap nilai-nilai tertentu. 

  

Pembelajaran menggunakan metode inkuri/penemuan merupakan suatu model pengajaran, mendorong 

siswa untuk memahami fakta/relasi matematika yang masih baru bagi siswa. Misalnya pola-pola atau 

rumus tertentu. Fakta atau relasi sebenarnya sudah ada atau datemukan sebelumnya namun belum 

pernah digunakan secara langsung oleh guru. Untuk memperoleh gambaran dari hasil penelitian 

diperlukan data. Data tersebut adalah sejumlah fakta yang digunakan sebagai sumber atau masukan 

untuk menentukan kesimpulan atau keputusan yang diambil. Topik pengamatan adalah kegiatan 

siswa, kegiatan guru dan hasil pembelajaran siswa pada mata pelajaran matematika tentang simetri 

lipat bangun datar. 

 

Setelah diadakan penelitian pada siklus I masih belum menunjukkan hasil yang memuaskan bahwa 

kemampuan siswa dalam memahami materi pembelajaran yaitu dalam mengidentifikasi simetri lipat 

bangun datar dengan metode penemuan, Prestasi belajar siswa dan aktifitas siswa serta pemahaman 

terhadap materi pembelajaran masih kurang maksimal. Pemberian tindakan dengan pertanyaan 

terstruktur dalam penyajian materi matematika pada siswa kelas IV  SD Inpres Lirung ternyata cukup 

efektif mengubah perilaku dan sikap siswa.Data hasil penelitian menunjukan terjadi peningkatan 

antara siklus I dan Siklus II. 

 

Data  menunjukan dengan jelas bahwa terjadi konsistensi peningkatan positif perilaku dan sikap siswa 

dalam melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan konsep pertanyaan terstruktur. Pada 

pertemuan pertama terjadi peningkatan yang cukup besar dari 51% dengan kategori tidak baik (D) 

menjadi 75% dengan kategori baik (B). Pada pertemuan kedua terjadi peningkatan yang cukup besar 

juga dari 61.2% dengan kategori cukup baik (C) menjadi 80% dengan kategori baik (B). Pada 

pertemuan ketiga terjadi juga peningkatan dari 70.3% dengan kategori  baik (B) menjadi 88% dengan 

kategori sangat baik (A). Sejalan dengan peningkatan positif perilaku dan sikap siswa dalam 

menerima tindakan pembelajaran dari guru maka terjadi pula peningkatan hasil belajar siswa. 

 

 Diagram perbandingan antara siklus I dan siklus II 

 
KET: SIKLUS I: 70% dan SIKLUS II:85.2% 

 

Diagram di atas jelas menunjukan terjadi peningkatan siklus I menuju siklus II 70% menjadi 85.2% 
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Jika daya serap mengkaji dan mengukur secara umum rata rata nilai yang dipreoleh seluruh siswa 

maka ketuntasan belajar adalah mengkaji persentasi siswa yang mencapai nilai minimal KKM. Seperti 

halnya daya serap hasil belajar, tingkat ketuntasan belajar siswa pun turut meningkat dari siklus 

pertama ke siklus kedua. 

 

Pada siklus I ketuntasan belajar siswa mencapai 36.66% dan siswa yang belum tuntas mencapai 

63.33%% sehingga perlu dilanjutkan pada siklus II sehingga ketika dilanjutkan didapat kenaikan yang 

memuaskan dan didapat 86.66% yang tuntas dan tinggal 13.33% siswa yang belum tuntas. Bahkan 

pada pertemuan ketiga di siklus II total siswa yang tuntas adalah 20 orang dengan presentasi 100%. 

Sehingga atas dasar ketuntasan belajar 75% dan pada siklus II telah mencapai 86.66% maka tidak 

perlu lagi dilanjutkan pada siklus III  

 

Hasil dari Penelitian Tindakan Kelas yang dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut 

pembelajaran matematika dengan menggunakan metode penemuan  (inkuiri) dapat meningkatkan 

kemampuan/prestasi siswa Pemahaman siswa terhadap materi pelajaran matematika dengan metode 

penemuan mengalami peningkatan. Aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika dengan model 

pembelajaran kooperatif dapat muncul dan berkembang. Dengan menggunakan metode penemuan 

dapat melatih dan mendorong siswa dalam menemukan suatu fakta atau relasi yang belum diketahui. 

 

Dari kesimpulan di atas dapat disarankan hal-hal sebagai berikut: Kegiatan pembelajaran matematika 

yang selama ini menggunakan metode kurang meningkatkan prestasi belajar siswa, keaktifan siswa 

dan pemahaman terhadap materi sebaiknya menggunakan pembelajaran yang aktif, efektif, 

menyenangkan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Dengan melihat prestasi belajar siswa 

melalui metode penemuan yang mengalami peningkatan, tentunya bisa dikembangkan dengan metode 

pembelajaran yang lain yang dianggap lebih efektif. Adanya perbaikan pembelajaran diharapkan 

dapat meningkatkan profesional guru dalam mengemban amanat sebagai guru yang profesional. 
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ABSTRACT 

This research aims to improve the activities and learning outcomes of Citizenship Education (Civil) for fifth 

grade students of SD Negeri 2 Teluk Dalam Ilir using the Cotextual Teaching and Learning (CTL) methodv the 

2018/2019 school year. Based on the research data, it can be concluded that applying the Cotextual Teaching 

and Learning (CTL) method can increase the activity and learning outcomes of fifth grade students of SD 

Negeri 2 Teluk Dalam Ilir for the 2018/2019 academic year. This can be seen from the activity of students 

paying attention to the teacher's explanation in the first cycle of 61%. The increase that occurred in the second 

cycle was 99%. The activity of students working together in the first cycle was 57%, while the increase in 

working together in the second cycle was 89%. The activity of students asking questions in the first cycle was 

21% while the increase in asking questions in the second cycle was 36%. Student activity answered in the first 

cycle by 18%, while the increase in answering in the second cycle was 32%. The learning outcomes in the first 

cycle that reached the KKM 60 were 18 students or 64% and those who scored less than 60 were 11 students or 

36% of 29 students. In the second cycle there were 26 or 93% who reached the KKM 60. And the value <60 as 

many as 3 students or 7%. The increase in learning outcomes in the second cycle has reached the desired target, 

namely students who have achieved the KKM score of 60 75%. 

Key Word: Improving Activities and Learning Outcomes, Cotextual Teaching and Learning (CTL) 

 

ABSTRAK 

Peneliitian ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

siswa kelas V SD Negeri 2 Teluk Dalam Ilir menggunakan metode Cotextual Teaching and Learning (CTL). 

tahun pelajaran 2018/2019. Berdasarkan data hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan menerapkan  

metode Cotextual Teaching and Learning (CTL) dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas  V 

SD Negeri 2 Teluk Dalam Ilir tahun Pelajaran 2018/2019. Hal ini dapat dilihat dari Akitivitas siswa 

memperhatikan penjelasan guru siklus I sebesar 61%. Peningkatan yang terjadi pada siklus II sebesar 99%. 

Aktivitas siswa bekerjasama pada siklus I sebesar 57%, sedangkan peningkatan bekerja sama pada siklus II 

sebesar 89%. Aktivitas siswa bertanya pada siklus I sebesar 21% sedangkan peningkatan bertanya pada siklus II 

sebesar 36%. Aktivitas siswa menjawab pada siklus I sebesar 18%, sedangkan peningkatan menjawab pada 

siklus II sebesar 32%. Hasil belajar pada siklus I yang mencapai KKM ≥60 sebanyak 18 siswa atau 64% dan 

yang nilai yang kurang <60 sebanyak 11 siswa atau 36% dari 29 siswa. Pada siklus II terdapat 26 atau 93% yang 

mencapai KKM ≥60. Dan yang nilainya <60 sebanyak 3 siswa atau 7%. Peningkatan hasil belajar pada siklus II 

sudah mencapai target yang diinginkan yaitu siswa yang telah mencapai nilai KKM ≥60 ≥75%.  

Kata Kunci: Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar, Cotextual Teaching and Learning (CTL) 
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Latar Belakang Masalah 

Pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam perkembangan dan kelangsungan hidup 

bangsa. Personil yang berhubungan langsung dengan tugas penyelenggaraan pendidikan adalah kepala 

sekolah dan guru. Dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya, guru sebagai profesi yang menyandang 

persyaratan tertentu 

 

Guru harus memiliki empat syarat yang harus dikuasai yaitu penguasaan materi pelajaran, penguasaan 

profesional keguruan dan pendidikan, penguasaan cara-cara menyesuaikan diri dan berkepribadian 

untuk melaksanakan tugasnya, disamping itu guru harus merupakan pribadi yang berkembang dan 

bersifat dinamis. Perubahan paradigma pola mengajar guru yang pada mulanya sebagai sumber 

informasi bagi siswa dan selalu mendominasi kegiatan dalam kelas berubah menuju paradigma yang 

memposisikan guru sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran dan selalu terjadi interaksi antara 

guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa dalam kelas. Teori perkembangan peserta didik dan 

pembelajaran pun berkembang sejalan dengan kecakapan hidup tersebut, yakni 

Teori  Kontruktivisme, Teori Contextual Teaching & Learning dan sebagainya.  

 

Adapun tujuan pendidikan nasional menurut UU No.20 tahun 2003 pasal 3 disebutkan bahwa: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembanganya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab.  

 

Kalimat tersebut menunjukkan bahwa pendidikan perlu diselenggarakan untuk menyiapkan generasi 

penerus bangsa Indonesia, baik generasi tua maupun generasi muda. Dalam pendidikan terkandung 

pembinaan (kepribadian), pengembangan (kemampuan atau potensi), peningkatan (pengetahuan), dan 

tujuan yang ditujukan pada peserta didik untuk diwujudkan dalam kehidupan. Sedangkan dalam pola 

pendidikan modern peserta didik dipandang sebagai pusat terjadinya proses belajar (Alipandie,1984). 

Peserta didik sebagai subjek yang berkembang melalui pengalaman belajar. Guru lebih berperan 

sebagai fasilitator dan motivator belajar. Tugas guru adalah membantu dan memberikan kemudahan 

agar peserta didik mendapatkan pengalaman belajar sesuai kebutuhan dan kemampuannya sehingga 

terjadi suatu interaksi aktif. 

 

Sejauh ini pendidikan kita masih didominasi oleh pandangan bahwa pengetahuan sebagai perangkat 

fakta-fakta yang harus di hafal. Kelas masih berfokus kepada guru sebagai sumber utama 

pengetahuan. Untuk itu, diperlukan sebuah strategi belajar baru yang lebih memberdayakan siswa. 

Strategi belajar yang tidak mengharuskan siswa menghafal fakta-fakta, tetapi sebuah strategi yang 

mendorong siswa mengkonstruksikan pengetahuan dibenak mereka sendiri. 

 

Perpaduan antara kegiatan belajar pada peserta didik dalam kelas  dapat direalisasikan dalam jenis 

metode yang akan digunakan. Kecakapan seorang guru dalam memilih dan menentukan yang tepat 

menjadi syarat dalam merancang strategi mengajar sesuai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan 

dalam kurikulum, sehingga dapat dimengerti betapa pentingnya penggunaan metode yang tepat 

sebagai alat pencapaian tujuan mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam proses belajar 

mengajar yang efektivitasnya tinggi dengan penerapan CTL.  

 

Dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dengan model CTL, diharapkan peserta 

didik memiliki pengalaman baru. Hal ini karena peserta didik mendapat pengalaman praktis yang 
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dapat membentuk perasaan dan keinginan peserta didik terhadap fenomena alam sekitar. Dengan 

adanya penemuan oleh pengalaman sendiri diharapkan peserta didik mampu memahami dan 

menjabarkan apa yang telah dipelajari dan dilaksanakan sesuai dengan konsep-konsep yang telah 

tercakup di dalamnya. 

 

Berdasarkan hasil pra penelitian dalam proses pembelajaran, banyak cara yang telah digunakan, untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran tetapi masih saja rendah sehingga hasil 

belajarPendidikan Kewarganegaraanbelum seluruhnya mencapai ketuntasan, yaitu dikatakan tuntas 

belajar jika memperoleh ≥75, sesuai dengan Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) di SD Negeri 2 

Teluk Dalam Ilir. Hal ini dapat dilihat dari data hasil pra penelitian Pendidikan Kewarganegaraan 

(PKn) kelas V SD Negeri 2 Teluk Dalam Ilir semester ganjil tahun pelajaran 2018/2019.  

 

Tabel. Daftar Nilai Ulangan Harian Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)  

 

No. Nilai Kriteria Jumlah Persentase 

1. ≥60 Tercapai 10 32 % 

2. <60 Belum tercapai 19 68 % 

Jumlah 29 100 % 

Sumber: Buku Daftar Nilai Ulangan Harian  

 

Dari hasil pra penelitian terhadap siswa kelas V semester ganjil SD Negeri 2 Teluk Dalam Ilir tahun 

Pelajaran 2018/2019 di atas dapat diketahui bahwa jumlah siswa yang mencapai Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) sebanyak 10 siswa atau 32% dari 29  siswa, dan siswa yang belum mencapai Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) sebanyak 19 siswa atau sebanyak 68% dari 29 siswa. Jumlah tersebut 

belum mencapai hasil yang diharapkan oleh guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). 

 

Hasil observasi yang telah dilakukan didapat bahwa pada kegiatan pembelajaran siswa kurang 

bersemangat, dan kurang siap dalam menerima pelajaran. Ketidaksiapan siswa tersebut berpengaruh 

dalam kegiatan pembelajaran karena menyebabkan suasana kelas kurang aktif, interaksi timbal balik 

antara guru dengan siswa sangat kurang apalagi interaksi antar siswa. Siswa cenderung pasif, hanya 

menunggu apa yang akan disampaikan guru. Maka dari itu diperlukan ada suatu perubahan setrategi 

dalam proses pembelajaran. 

 

Adapun metode belajar-mengajar yang digunakan oleh guru antara lain ceramah, tanya jawab, latihan 

serta pemberian tugas. metode ini memang sudah cukup variatif karena tidak hanya menggunakan 

satu metode saja dalam mengajar. Tetapi dilihat dari nilai yang diperoleh siswa, metode yang di 

gunakan belum bisa membantu guru untuk lebih meningkatkan hasil belajar Pendidikan 

Kewarganegaraan (PKn) siswa menjadi lebih baik. Hal ini mungkin disebabkan metode yang 

digunakan membuat pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) menjadi membosankan dan siswa 

menjadi pasif. Untuk itu diperlukan sebuah pendekatan pembelajaran baru yang mampu memberikan 

stimulus kepada siswa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran serta mampu menerapkan 

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai ilmu yang abstrak ke kehiduapn nyata siswa.  

 

Salah satu pendekatan pembelajaran yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah tersebut adalah 

dengan pendekatan kontekstual Contextual Teaching and Learning (CTL) Pendekatan kontekstual 

merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan 
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situasi dunia nyata siswa dan mendorong  siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang 

dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari 

 

Saat ini metode CTL merupakan salah satu pembelajaran yang banyak diminati pendidik karena 

meode CTL ini menekankan kepada proses keterlibatan siswa untuk menentukan materi dan 

mempraktekkannya dalam kehidupan kesehariannya sehingga belajar dalam kontek CTL bukan hanya 

sekedar mendengarkan dan mencatat, tetapi belajar adalah proses berpengalaman secara langsung. 

Melalui proses pengalaman itu diharapkan perkembangan peserta didik terjadi secara menyeluruh, 

yang bukan hanya sisi kognitif saja, tetapi aspek psikomotorik (ketrampilan siswa)  dan aspek afektif 

dalam arti tingkah laku yang sekarang ini banyak dilupakan para pendidik dan peserta didik. 

 

Pembelajaran kontekstual mendorong siswa memahami hakikat, makna dan manfaat belajar. Hakikat 

dari pendekatan kontektual ini bahwa secara natural siswa diajak untuk mencari makna konteks sesuai 

dengan dunia nyata lingkungan seseorang, dan hal ini dapat terjadi melalui pencarian hubungan antara 

materi pelajaran dengan konteks keseharian siswa. Selain itu juga, siswa dituntut memiliki 

keterampilan mengamati  keadaan lingkungan sekitar.  

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dirumuskan masalah pada penelitian sebagai berikut: Apakah 

dengan menggunakan metode Cotextual Teaching and Learning (CTL) dalam pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas V SD Negeri 2 

Teluk Dalam Ilir tahun pelajaran 2018/2019? Apakah dengan menggunakan metode Cotextual 

Teaching and Learning (CTL) dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SD Negeri 2 Teluk Dalam Ilir tahun pelajaran 2018/2019. 

 

Tujuan Peneletian  

Untuk meningkatkan aktivitas belajar Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) siswa kelas V SD Negeri 2 

Teluk Dalam Ilir menggunakan metode Cotextual Teaching and Learning (CTL) tahun pelajaran 

2018/2019. Untuk meningkatkan hasil belajar Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) siswa kelas V SD 

Negeri 2 Teluk Dalam Ilir menggunakan metode Cotextual Teaching and Learning (CTL) tahun 

pelajaran 2018/2019. 

 

METODE PENELITIAN 

Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini 

dilaksanakan untuk hasil belajar siswa kelas V SD Negeri 2 Teluk Dalam Ilir. Dalam penelitian ini 

menggunakan jenis classroom action research atau penelitian tindakan kelas (PTK). Menurut 

Arikunto (2007:3) “penelitian tindakan kelas merupakan suatu pengamatan terhadap kegiatan belajar 

berupa sebuah tindakan, yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama”. 

Pada kegiatan penelitian, yaitu dengan mengamati atau mengobservasi aktivitas belajar siswa dalam 

proses pembelajaran dan menilai hasil belajar siswa yang diukur dengan menggunakan metode 

Contextual Teaching Learning (CTL). 

 

Subjek Penelitian 

Subjek penelitian tindak kelas ini adalah siswa kelas V SD Negeri 2 Teluk Dalam Ilir tahun pelajaran 

2018/2019. dengan materi Memahami pentingnya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(NKRI).. 
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Prosedur Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK), dengan menggunakan 

Contextual Teaching Learning (CTL). Penelitian ini dilakukan oleh guru pada waktu mengajar di 

dalam kelas dan tujuannya untuk memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran dengan menggunakan 

metode Contextual Teaching Learning (CTL). 

 

Tekhnik Analisis Data 

Analisis data aktivitas, pada aktivitas belajar dihitung dalam bentuk peresentase dari tiap jenis 

aktivitas dan sebagai peresentase rata-rata tiap pembelajaran. Macam-macam aktivitas  yang akan 

diamati adalah: Memperhatikan, Bekerja sama, Bertanya, dan Menjawab. 

 

Rumus peresentase analisis data aktivitas pada pembelajaran adalah: 

P= 
𝐹

N
 × 100% 

Keterangan:  

P = Peresentase siswa yang beraktivitas 

F = Jumlah siswa yang beraktivitas 

N = Jumlah seluruh siswa yang hadir 

Analisis Data Hasil Belajar, untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah diterapkan metode belajar 

tuntas diberikan pada setiap akhir siklus dengan rumus: 

Tingkat ketuntasan = %100
60




siswajumlah

nilaimendapatyangsiswaJumlah
                     

  

 

Ka =  
∑ Na

∑ N
 × 100%  

 

Keterangan:  

   Ka = Tingkat ketuntasan belajar  

∑ Na = Jumlah siswa yang telah tuntas 

     N = Jumlah siswa yang mengikuti tes 

Dari rumus di atas pembelajaran dikatakan tuntas apabila minimal 75% dari jumlah siswa yang 

mendapat nilai 60 ke atas. 

 

Indikator Keberhasilan 

Aktivitas  

Pada penelitian ini, indikator keberhasilan yang ingin dicapai yakni: 

Tabel . Indikator Keberhasilan 

No. Aktivitas Siswa Target 

1.  Memperhatikan >     75 % 

2.  Kerjasama >     75 % 

3.  Bertanya >     25% 

4.  Menjawab >     30 % 
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Belajar siswa 

Belajar siswa dalam kegiatan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) pada metode 

Cotextual Teaching and Learning (CTL) diharapkan dapat meningkat pada akhir siklusnya. 

Peningkatan hasil belajar dikatakan berhasil apabila pada akhir siklusnya siswa telah memperoleh 

nilai ≥60 sebanyak 75%. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pembahasan 

Data hasil aktivitas dan hasil belajar Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) pada siswa kelas V SD 

Negeri 2 Teluk Dalam Ilir tahun pelajaran 2018/2019 dengan menggunakan metode Contextual 

Teaching and Learning (CTL) pada materi Memahami pentingnya keutuhan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (NKRI).. 

 

Aktivitas Belajar Siswa Siklus I dan Siklus II 

Kebanyakan siswa menganggap pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) membosankan, karena 

siswa tidak terlibat dalam proses pembelajaran. Hal ini berakibat pada masih banyaknya siswa yang 

tertinggal dalam memahami materi dan hasil belajar siswa yang belum tuntas. 

 

Setelah dilaksanakan pembelajaran dengan metode Contextual Teaching and Learning (CTL) pada 

pokok bahasan Memahami pentingnya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Siswa 

mulai menyukai pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Ternyata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan (PKn) tidak membosankan karena dalam pembelajaran ini siswa diajak berinteraksi 

langsung, siswa tidak hanya duduk, diam, dan mendengarkan saja kemudian pulang melainkan dalam 

proses pembelajarannya selalu melibatkan siswa. Peningkatan aktivitas yang dilakukan oleh siswa 

pada penelitian ini dapat di lihat dalam Tabel 10. 

 

Akitivitas siswa memperhatikan penjelasan guru siklus I sebesar 61%. Peningkatan yang terjadi pada 

siklus II sebesar 99%, dan peningkatan akhir sebesar 38%. Aktivitas siswa bekerjasama pada siklus I 

sebesar 57%, sedangkan peningkatan bekerja sama pada siklus II sebesar 89% dan peningkatan akhir 

siklus sebesar 32%. Aktivitas siswa bertanya pada siklus I sebesar 21% sedangkan peningkatan 

bertanya pada siklus II sebesar 36%, dan peningkatan akhir siklus sebesar 15%. Aktivitas siswa 

menjawab pada siklus I sebesar 18%, sedangkan peningkatan menjawab pada siklus II sebesar 32%, 

peningkatan akhir siklus sebesar 14%. Untuk meningkatkan aktivitas tersebut guru melakukan 

pendekatan secara individual yang berupa guru memberikan perhatian lebih dan memberikan teguran 

kepada siswa yang tidak memperhatikan pelajaran.  

 

Hasil Belajar Siswa 

Pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan di SD Negeri 2 Teluk Dalam Ilir, kelas V materi pelajaran 

Memahami pentingnya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). terlihat mengalami 

peningkatan hasil belajar. Hasil belajar siswa diperoleh dari hasil tes setiap akhir siklus yang 

pembelajarannya menggunakan metode Cotextual Teaching and Learning (CTL). Hasil Belajar siklus 

I dan siklus II dapat dilihat pada tabel 11. Berikut ini adalah hasil belajar siswa diperoleh dari hasil tes 

siklus I dan siklus II. 
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Tabel . Hasil Belajar Siklus I dan Siklus II 

No Nilai 

 

Target 

 

Jumlah Persentase 

Ket Pra 

Ptk 

Siklus 

I 

Siklus 

II 
Pra Ptk 

Siklus 

I 

Siklus 

II 

1 ≥60 75% 
10 18 26 32% 64% 93% Tuntas 

2 <60 25% 
19 11 3 68% 36% 7% Tidak 

Tuntas 

 

Berdasarkan tabel di atas, peningkatan pembelajaran dikatakan berhasil apabila hasil belajarnya 

mencapai ≥75% siswa yang mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Hasil belajar pada siklus 

I yang mencapai KKM ≥60 sebanyak 18 siswa atau 64% dan yang nilai yang kurang <60 sebanyak 11 

siswa atau 36% dari 29 siswa yang ada di kelas V SD Negeri 2 Teluk Dalam Ilir tahun Pelajaran 

2018/2019. Pada siklus II terdapat 26 atau 93% yang mencapai KKM ≥60. Dan yang nilainya <60 

sebanyak 3 siswa atau 7%. Peningkatan hasil belajar pada siklus II sudah mencapai target yang 

diinginkan yaitu siswa yang telah mencapai nilai KKM ≥60 ≥75%. Dalam  hasil belajar siswa terdapat 

peningkatan hasil belajar pada siklus I dan siklus II. Peningkatan hasil siswa ternyata sangat 

dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas yang dilakukan oleh siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran. Contextual Teaching and Learning (CTL) adalah sistem pembelajaran yang cocok 

dengan kinerja otak, untuk menyusun pola-pola yang mewujudkan makna, dengan cara 

menghubungkan muatan akademis dengan konteks kehidupan sehari-hari peserta didik. Hal ini 

penting diterapkan agar informasi yang diterima tidak hanya disimpan dalam memori jangka pendek, 

yang mudah dilupakan, tetapi dapat disimpan dalam memori jangka panjang sehingga akan dihayati 

dan diterapkan dalam tugas pekerjaan. CTL disebut pendekatan kontektual karena konsep belajar 

yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa 

dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya 

dalam kehidupan mereka sebagai anggota masyarakat. Menurut teori pembelajaran kontekstual, 

pembelajaran terjadi hanya ketika siswa (peserta didik) memproses informasi atau pengetahuan baru 

sedemikian rupa sehingga dapat terserap kedalam benak mereka dan mereka mampu 

menghubungannya dengan kehidupan nyata yang ada di sekitar mereka. Pendekatan ini 

mengasumsikan bahwa pikiran secara alami akan mencari makna dari hubungan individu dengan 

lingkungan sekitarnya. 

 

CTL merupakan suatu proses pendidikan yang holistik dan bertujuan memotivasi siswa untuk 

memahami makna materi pelajaran yang dipelajarinya dengan mengkaitkan materi tersebut 

dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari (konteks pribadi, sosial, dan kultural) sehingga siswa 

memiliki pengetahuan/ keterampilan yang secara fleksibel dapat diterapkan (ditransfer) dari satu 

permasalahan ke permasalahan lainnya. 

 

Kelebihan metode CTL diantaranya adalah Pembelajaran menjadi lebih bermakna dan riil. Artinya 

siswa dituntut untuk dapat menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan 

kehidupan nyata. Hal ini sangat penting, sebab dengan dapat mengorelasikan materi yang ditemukan 

dengan kehidupan nyata, bukan saja bagi siswa materi itu akan berfungsi secara fungsional, akan 

tetapi materi yang dipelajarinya akan tertanam erat dalam memori siswa, sehingga tidak akan mudah 

dilupakan. Pembelajaran lebih produktif dan mampu menumbuhkan penguatan konsep kepada siswa 

karena metode pembelajaran CTL menganut aliran konstruktivisme, dimana seorang siswa dituntun 
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untuk menemukan pengetahuannya sendiri. Melalui landasan filosofis konstruktivisme siswa 

diharapkan belajar melalui mengalami bukan ”menghafal”. 

 

Sedangkan Kekurangan metode CTL yaitu guru lebih intensif dalam membimbing. Karena dalam 

metode CTL. Guru tidak lagi berperan sebagai pusat informasi. Tugas guru adalah mengelola kelas 

sebagai sebuah tim yang bekerja bersama untuk menemukan pengetahuan dan ketrampilan yang baru 

bagi siswa. Siswa dipandang sebagai individu yang sedang berkembang. Kemampuan belajar 

seseorang akan dipengaruhi oleh tingkat perkembangan dan keluasan pengalaman yang dimilikinya. 

Dengan demikian, peran guru bukanlah sebagai instruktur atau ” penguasa ” yang memaksa kehendak 

melainkan guru adalah pembimbing siswa agar mereka dapat belajar sesuai dengan tahap. 

 

Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan atau menerapkan sendiri ide–ide dan 

mengajak siswa agar dengan menyadari dan dengan sadar menggunakan strategi– strategi mereka 

sendiri untuk belajar. Namun dalam konteks ini tentunya guru memerlukan perhatian dan bimbingan 

yang ekstra terhadap siswa agar tujuan pembelajaran sesuai dengan apa yang diterapkan semula. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan menggunakan model pembelajaran 

dengan menggunakan Contextual Teaching and Learning (CTL) beserta pembahasan yang telah 

dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa: 

 

Penggunaan model pembelajaran dengan menggunakan Contextual Teaching and Learning (CTL) 

dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) siswa kelas V SD 

Negeri 2 Teluk Dalam Ilir semester ganjil tahun pelajaran 2018/2019. 

 

Akitivitas siswa memperhatikan penjelasan guru siklus I sebesar 61%. Peningkatan yang terjadi pada 

siklus II sebesar 99%, dan peningkatan akhir sebesar 38%. Aktivitas siswa bekerjasama pada siklus I 

sebesar 57%, sedangkan peningkatan bekerja sama pada siklus II sebesar 89% dan peningkatan akhir 

siklus sebesar 32%. Aktivitas siswa bertanya pada siklus I sebesar 21% sedangkan peningkatan 

bertanya pada siklus II sebesar 36%, dan peningkatan akhir siklus sebesar 15%. Aktivitas siswa 

menjawab pada siklus I sebesar 18%, sedangkan peningkatan menjawab pada siklus II sebesar 32%, 

peningkatan akhir siklus sebesar 14%. 

 

Hasil belajar pada siklus I yang mencapai KKM ≥60 sebanyak 18 siswa atau 64% dan yang nilai yang 

kurang <60 sebanyak 10 siswa atau 36% dari 29 siswa yang ada di kelas V SD Negeri 2 Teluk Dalam 

Ilir tahun Pelajaran 2018/2019. Pada siklus II terdapat 26 atau 93% yang mencapai KKM ≥60. Dan 

yang nilainya <60 sebanyak 2 siswa atau 7%. Peningkatan hasil belajar pada siklus II sudah mencapai 

target yang diinginkan yaitu siswa yang telah mencapai nilai KKM ≥60 ≥75%. 

 

Saran 

Bagi Guru, disarankan agar dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan menggunakan metode CTL 

dalam proses pembelajaran, dan menjadikan metode tersebut sebagai salah satu alternatif untuk 

meningkantkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Bagi siswa, hendaknya siswa lebih aktif dan mandiri 

dalam pembelajaran, tidak pasif menunggu informasi dari guru akan tetapi berusaha memperoleh 

pengalaman belajar bisa dari teman atau sumber-sumber belajar yang lain. Hendaknya lebih 

meningkatkan kerjasama dan komunikasi yang baik dalam kelompok agar dapat bertukar pendapat 

tentang pengalaman belajar yang diperoleh. Bagi sekolah, untuk dapat menyediakan media 
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pembelajaran dalam mendukung kegiatan pembelajaran sehingga siswa lebih tertarik belajar, sehingga 

dapat meningkatkan hasil belajar Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). 
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APPLYING COOPERATIVE LEARNING WITH A CONTEXTUAL 

TEACHING AND LEARNING (CTL) APPROACH TO IMPROVE 

GEOGRAPHY LEARNING ACTIVITIES AND ACHIEVEMENTS IN 

CLASS XI.IPS.3 SMA NEGERI 16 BANDAR LAMPUNG 

 

MENERAPKAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF DENGAN 

PENDEKATAN CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING (CTL)  

UNTUK MENINGKATKAN AKTIVITAS DAN PRESTASI  BELAJAR 

GEOGRAFI DI KELAS XI.IPS.3 SMA NEGERI 16 BANDAR LAMPUNG 
 

Rosita 

SMA Negeri 16 Bandar Lampung Provinsi Lampung 

 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to improve student achievement in the subject of Geography with Contextual 

Teaching and Learning-based teaching. To improve student learning activities and achievement in learning 

Geography, researchers conducted learning improvements in the form of classroom action research by applying 

Contextual Teaching and Learning (CTL) based learning. The research was carried out in two cycles, namely 

January 12, 2021 as cycle I and January 19, 2021 as cycle II. And on January 26, 2021 as cycle III. Each cycle 

goes through several stages, namely: the planning stage, the implementation and observation stage, the 

reflection stage and the revision stage. During the research, the researcher was assisted by colleagues to 

observe and collect data on the implementation of learning improvements. From the observations of colleagues, 

it was obtained data that the application of Contextual Teaching and Learning-based learning in Geography 

learning had a positive impact in improving student achievement which was marked by an increase in student 

learning completeness in each cycle, namely cycle I (34%), cycle II (67% ), cycle III (88%). Thus, the use of 

Contextual Teaching and Learning-based learning is very appropriate to be applied in learning Geography in 

class XI.IPS.3 SMA Negeri 16 Bandar Lampung for the 2020-2021 academic year. 

Key Word: Contextual Teaching and Learning, Activities and Achievements, Geography Subjects. 

 

ABSTRAK 

Tujuan Penelitian ini adalah untuk meningkatkan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran Geografi dengan 

pengajaran berbasis Contextual Teaching and Learning. Untuk  meningkatkan  aktivitas dan prestasi belajar 

siswa dalam pembelajaran Geografi peneliti mengadakan perbaikan pembelajaran dalam bentuk penelitian 

tindakan kelas dengan menerapkan pembelajaran berbasis Contextual Teaching And Learning ( CTL ). 

Penelitian dilaksanakan dalam dua siklus, yaitu tanggal 12 Januari 2021 sebagai siklus I dan tanggal 19 Januari  

2021 sebagai siklus II. Dan pada tanggal 26 Januari 2021 sebagai siklus III Setiap siklusnya melalui beberapa 

tahapan yaitu : Tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan pengamatan, tahap refleksi dan tahap revisi. Selama 

penelitian berlangsung,  peneliti dibantu teman sejawat untuk mengamati dan mengumpulkan data pelaksanaan 

perbaikan pembelajaran. Dari hasil pengamatan teman sejawat diperoleh data bahwa penerapan pembelajaran 

berbasis  Contextual Teaching And Learning dalam pembelajaran  Geografi  memiliki dampak positif dalam 

meningkatkan prestasi belajar siswa yang ditandai dengan peningkatan ketuntasan belajar siswa dalam setiap 

siklus, yaitu siklus I ( 34  %), siklus II ( 67 %), siklus III ( 88  %).  Dengan demikian penggunaan  pembelajaran 

berbasis Contextual Teaching And Learning  sangat tepat diterapkan dalam pembelajaran Geografi di kelas 

XI.IPS.3 SMA Negeri 16 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2020-2021. 

Kata Kunci :  Contextual Teaching and Learning, Aktivitas dan Prestasi, Mata Pelajaran Geografi.  
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Latar Belakang 

Pembelajaran bagi seorang guru bukan sekedar kegiatan mentransformasikan pengetahuan dan 

keterampilan kepada peserta didik, tetapi lebih dari itu. Pengajaran harus mampu membina kemahiran 

peserta didik untuk secara kreatif menghadapi situasi sejenis, atau situasi yang baru dikenal oleh 

peserta didik, sehingga peserta didik tidak sekedar menerima pengetahuan dan keterampilan dari guru, 

melainkan sekaligus mampu mengkaji , mendefinisikan , mengembangkan cara berfikir tekait dengan 

berbagai macam ilmu pengetahuan dan teknologi.  

 

Dunia pendidikan membutuhkan sosok guru yang berada di bagian depan dalam kegiatan tersebut, 

maka sudah tentu kompetensi guru dalam mengarahkan dan mendorong siswa agar mempunyai 

motivasi yang tinggi dalam belajar ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan indikator 

keberhasilan pengajaran. Untuk mencapai hal tersebut seorang guru harus mampu menjadi panutan , 

teladan dan contoh dalam pembelajaran. Tugas utama guru adalah melakukan transformasi ilmu 

pengetahuan siswa dan sekaligus memotivasi siswa agar mempunyai kemauan belajar yang tinggi. 

 

Berdasarkan pengalaman penulis sebagai guru yang mengajar di  Kelas XI.IPS.3 SMA Negeri 16 

Bandar Lampung,  proses pembelajaran secara umum masih bersifat tradisional dalam arti guru 

menyampaikan materi pelajaran hanya dengan berceramah (teacher centered) sehingga peran guru 

sangat dominan dan siswa tidak pernah terlibat langsung di dalam proses pembelajaran. Kenyataan di 

lapangan tersebut menjadi suatu permasalahan karena bertentangan dengan karakteristik dalam 

kurikulum berbasis kompetensi, dimana proses pembelajaran berpusat pada siswa (student centered) 

tidak berpusat pada guru (teacher centered) sehingga fungsi guru bukan sebagai pusat informasi 

melainkan sebagai fasilitator dalam pembelajaran.         

 

Dengan adanya perubahan paradigma pembelajaran yang berorientasi pada kompetensi dan untuk 

mengatasi permasalahan di atas mengharuskan kesadaran guru untuk mengubah cara pembelajaran  

tradisional menjadi model pembelajaran yang inovatif. Dan salah satu  model pembelajaran yang 

mungkin dapat mengatasi keadaan tersebut adalah model pembelajaran kooperatif. Untuk mendukung 

model pembelajaran kooperatif dan konsep yang diajarkan lebih bermakna bagi siswa diperlukan 

suatu pendekatan. Salah satu pendekatan yang mungkin dapat diterapkan di kelas tersebut adalah 

pendekatan Contextual Teaching And Learning (CTL), karena dalam pendekatan tersebut dapat 

membantu guru untuk mengaitkan antara konsep yang diajarkan dengan situasi dunia nyata sehingga 

siswa dapat belajar berdasarkan pengalaman dari lingkungan disekitarnya (Depdiknas, 2002 : 20). 

Perolehan pengalaman dari lingkungan sekitar  bisa diperoleh dari interaksi dengan orang lain dalam 

arti siswa saling bekerja sama dalam suatu kelompok. Sehingga ada kesesuaian antara model 

pembelajaran kooperatif dengan pendekatan CTL tersebut. 

 

Berdasarkan uraian tersebut di atas saya sebagai guru di Kelas XII.IPA.1, akan melakukan perbaikan 

pembelajaran mengatasi masalah yang ada di Kelas XI.IPS.3, khususnya yang terkait dengan 

pembelajaran Geografi. Hal ini disebabkan ketuntasan atau prestasi belajar siswa untuk mata pelajaran 

Geografi masih tergolong masih rendah , dapat dilihat dari hasil ulangan harian, ulangan semester dan 

juga nilai raport siswa. 

 

Perbaikan pembelajaran Geografi di Kelas XI.IPS.3 SMA Negeri 16 Bandar Lampung  ini akan 

diterapkan dengan model pembelajaran kooperatif CTL . Pemilihan model pembelajaran ini dianggap 

cocok untuk menjelaskan materi Geografi dengan pokok bahasan Pemanfaatan dan Pelestarian 
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Lingkungan Hidup dengan fokus perbaikan pada pemahaman konsep materi  yang mencakup: 

Lingkungan biotic dan lingkungan abiotic. Kualitas Lingkungan hidup berdasarkan kriteria tertentu  

 

RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka permasalahan yang muncul adalah : 

Bagaimanakah keterampilan mengajar guru dalam menerapkan pembelajaran kooperatif dengan  

pendekatan Contextual Teaching And Learning (CTL) ? Bagaimana aktivitas siswa Kelas XI.IPS.3 

SMA Negeri 16 Bandar Lampung dalam KBM  model kooperatif dengan pendekatan CTL? 

Bagaimana ketuntasan belajar Kelas XI.IPS.3 SMA Negeri 16 Bandar Lampung dalam KBM   model 

kooperatif dengan pendekatan CTL? 

 

TUJUAN PERBAIKAN 

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: Mendeskripsikan 

peningkatan keterampilan mengajar guru dalam pembelajaran kooperatif dengan pendekatan CTL 

Mendeskripsikan aktivitas siswa Kelas XI.IPS.3 SMA Negeri 16 Bandar Lampung dalam KBM 

model kooperatif dengan pendekatan CTL. Mendeskripsikan  peningkatan ketuntasan hasil belajar 

siswa Kelas XI.IPS.3 SMA Negeri 16 Bandar Lampung dalam KBM  model kooperatif dengan 

pendekatan CTL. Mendeskripsikan  respon siswa Kelas XI.IPS.3 SMA Negeri 16 Bandar Lampung 

terhadap PBM model kooperatif dengan pendekatan CTL 

 

METODOLOGI PENELITIAN  

Tempat penelitian tindakan ini di kelas XI.IPS 3 SMA Negeri 16 Bandar Lampung. Waktu penelitian  

ini dilakukan pada bulan Januari s/d Mret 2021. Sasaran dalam perbaikan pembelajaran ini adalah 

kelas XI.IPS 3 SMA Negeri 16 Bandar Lampung tahun pelajaran 2020-2021, yang mempunyai siswa 

sebanyak  36 siswa. Mata pelajaran yang menjadi sasaran perbaiakan dalam proses pembelajaran 

adalah mata pelajaran Geografi untuk kelas XI.IPS 3 SMA Negeri 16 Bandar Lampung tahun 

pelajaran 2020-2021 khususnya untuk materi Pemanfaatn dan Kelestarian lingkungan hidup.  

 

Indikator Kinerja 

Dengan melihat latar belakang permasalahan dan untuk meningkatkan peningkatan  prestasi  belajar 

siswa, maka dipergunakan indikator. sebagai berikut  Aktivitas belajar siswa mencapai minimal baik. 

Nilai rata-rata siswa kelas XI.IPS 3 SMA Negeri 16 Bandar Lampung   ≥ 75. Ketuntasan belajar  

siswa yang mendapat nilai ≥ 75   sekurang kurangnya 85 % dari jumlah seluruh peserta didik.  

 

Hasil Penelitian  dan Pembahasan   

Dari grafik di bawah dapat dilihat bahwa dalam pengelolaan pembelajaran kontekstual mengalami 

peningkatan pada tiap Siklus . Pada Siklus  1 terdapat rata-rata sebesar 79 % dan pada Siklus  2 

sebesar 95 % dan pada siklus 3  pengelolaan pembelajaran  meningkat menjadi 98 %, sehingga 

mengalami peningkatan sebesar 19 %.  

 

Hal ini karena guru pada Siklus 3 telah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih mengarah pada 

penggalian awal siswa, saat KBM telah menekankan pada pengembangan konsep dunia nyata, 

memberikan kebebasan pada siswa untuk berargumen dan memberikan umpan balik terhadap 

pertanyaan siswa, adapun hasil pengelolaan pembelajaran dapat disajikan pada diagram berikut :  
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Gambar Hasil Analisis Pengelolaan Pembelajaran 

 

Pembahasan Nilai tes Formatif  

Dari hasil nilai tes formatif 1 menunjukkan bahwa dengan diterapkannya model pembelajaran 

kooperatif dengan pendekatan Contextual Teaching And Learning pada Siklus  I terdapat  13 orang 

siswa (34%) yang tuntas. Berdasarkan nilai tes formatif 2  menunjukkan  bahwa dari 36 siswa yang 

dinyatakan  tuntas hanya sejumlah 24  orang siswa (67%). Dari nilai tes formatif 3 diketahui bahwa 

dari 36 siswa yang dinyatakan tuntas  sejumlah  33  orang siswa (88 %). 

 

Tabel Hasil Tes Formatif Tiap Siklus  

No. Nama Siswa 
Tes Formatif 

I II III 

1 Ahgfani Saftiawan 60 76 80 

2 Ahmad Refai 75 80 82 

3 Albertus Bagas Dwi Utami 60 70 86 

4 Alfandi Gusdiantara 60 70 70 

5 Angga Aprianto 60 68 76 

6 Anggi Anda Resta 70 78 82 

7 Ariza Dianur Juni Pangestu 65 64 78 

8 Artiningsih 70 64 87 

9 Bima Gesit Permana 75 75 80 

10 Cantika Made Nurulia 75 64 76 

11 Daniko Setiawan 78 70 80 

12 Gewi Gita Nurjanah 60 64 88 

13 Dimas Fathoni 64 72 80 

14 Dinda Sekar Tarisa 60 72 85 

15 Erian Suwedi Rahono 70 65 90 

16 Ferdianto 60 75 75 

17 Fitria Wulandari 65 78 80 

18 Imam Asroffi 65 85 85 
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19 Krisna Dwinara Yuliansyah 75 97 97 

20 Leny Arby Yanti 75 78 80 

21 Mahmud Rifai 60 76 76 

22 Margareta Riza Ariviani 75 80 88 

23 Muhmmad Danil Rifansyah 60 82 87 

24 Nadia 60 65 80 

25 Novi Puspitasari 60 70 68 

26 Oktavia Utari 70 74 78 

27 Panji Kusuma Yudha 65 75 64 

28 Rafida Fitriany 70 70 64 

29 Rio Agus Saputra 75 80 75 

30 Riyan Yulio Eka Saputra 75 90 64 

31 Saskia Putri 78 70 80 

32 Siska Wulandari 75 77 80 

33 Siti Munawaroh 60 76 76 

34 Uswatun Hasanah 75 80 88 

35 Vivien Fadila 60 75 87 

36 Yoga Pratama 65 75 88 

Jumlah 2425 2680 2880 

Nilai rata-rata 68 75 80 

Jumlah siswa yang tuntas 13 24 33 

Ketuntasan dalam % 34 % 67 % 88 % 

 

 

 
Gambar Hasil belajar siswa tiap Siklus  

 

 

Aktivitas belajar siswa  

Dari hasil pengamatan menunjukkan bahwa dengan diterapkannya model pembelajaran kooperatif 

dengan pendekatan Contextual Teaching And Learning pada embelajaran geografi di kelas XI.IPS.3 
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SMA Negeri 16 Bandar Lampung, aktivitas belajar siswa terus meningkat dari siklus ke siklus 

berikutnya, hasil pengamatan  tersebut dapat disajikan pada tabel berikut : 

 

Tabel  Hasil Pengamatan Aktivitas Belajar  Tiap Siklus  

N

o 

Aspek aktivitas  Siswa Skor Tiap siklus 

I II III 

1 
Menggali informasi 66 

% 

75 

% 

96 

% 

2 
Mengungkapkan ide/pendapat atau 

gagasan  

56 

% 

86 

% 

94 

% 

3 

Kemampuan untuk bekerja sama 

dengan tim kelompok diskusi dalam 

menyelesaikan tugas Bersama 

60 

% 

96 

% 

98 

% 

4 

Kemampuan memecahkan masalah, 

terkait dengan materi / masalah yang 

sedang dibahas 

66 

% 

71 

% 

82 

% 

 
Jumlah 248 

% 

328 

% 

370 

% 

 
Ketercapaian dalam % 62 

% 

82 

% 

93 

% 

 

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa aktivitas belajar siswa pada siklus I 62 % artinya 23 siswa 

telah aktif, dan pada siklus II meningkat menjadi 82 % artinya 30 sisa telah aktif dan pada siklus III 

meningkat menjadi 93 % artinya 34 siswa telah aktif. 

 

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan diterapkan model pembelajaran kooperatif 

dengan pendekatan Contextual Teaching And Learning pada embelajaran geografi di kelas XI.IPS.3 

SMA Negeri 16 Bandar Lampung, dapat meninggkatkan aktivitas dan prestasi belajar siswa.  

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan  

Berdasarkan analisis hasil perbaikan pembelajaran Geografi Kelas XI.IPS.3 SMA Negeri 16 Bandar 

Lampung  Tahun Pelajaran 2020-2021  dan diskusi dapat disimpulkan sebagai berikut : Keterampilan 

dalam pengelolaan pembelajaran dengan pendekatan CTL menunjukkan peningkatan pada tiap-tiap 

Siklus. Aktivitas siswa dalam KBM menunjukkan bahwa seluruh siswa dapat melaksanakan 

keterampilan kooperatif dengan baik dalam setiap aspek. Dengan penerapan PBM  dengan pendekatan 

Contextual Teaching And Learning hasil kuis pada pembelajaran terutama yang berkaitan dengan 

kajian peningkatan kemampuan siswa dalam memahami materi  Geografi  kegiatan  ini menunjukkan 

peningkatan pada tiap-tiap Siklus nya. Pada Siklus  I  terdapat  13 orang siswa ( 34 %) yang tuntas. 

pada Siklus  2 siswa yang tuntas sejumlah 24  orang siswa   (67 %), pada Siklus  3 siswa yang tuntas  

sejumlah  33  orang siswa ( 88%). Hasil angket respon siswa menunjukkan bahwa kegiatan belajar 

mengajar dengan menerapkan model pendekatan CTL bermanfaat dan membantu siswa untuk lebih 

mudah memahami konsep Geografi terutama yang berkaitan dengan kajian peningkatan kemampuan 

siswa dalam pemanfaatan dan pelestarian  lingkungan hidup  serta siswa merasa senang dengan 

diterapkannya model pembelajaran tersebut. 
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Saran  

Penelitian perlu dilanjutkan dengan serangkaian penelitian yang mengembangkan alat ukur 

keberhasilan yang lebih reliabel agar dapat menggambarkan keterampilan siswa (secara individu) 

dengan baik dalam pembelajaran. Pada pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan pendekatan 

CTL diperlukan perhatian penuh dan disiplin yang tinggi pada setiap langkah pembelajaran dan 

perencanaan yang matang misalnya dalam pengalokasian waktu dan pemilihan konsep yang sesuai. 

Penerapan pendekatan CTL digunakan sebagai salah satu alternatif dalam pembelajaran  Geografi  di 

SMA Negeri 16 Bandar Lampung, khususnya di Kelas XI.IPS.3 Tahun Pelajaran 2020-2021. 
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EFFORTS TO IMPROVE ACTIVITIES AND LEARNING OUTCOMES 

OF BIOLOGY OF CLASS X AKL4 STUDENTS BY USING 

PBL MODEL AT SMK NEGERI 1 BARADATU 

 

UPAYA MENINGKATKAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR 

BIOLOGI SISWA KELAS X AKL4 DENGAN MENGGUNAKAN  

MODEL PBL DI SMK NEGERI 1 BARADATU 
 

Netri Murni, S.Pd 

SMK Negeri 1 Baradatu Provinsi Lampung 

 

 

ABSTRACT 

Analysis together with colleagues, it turns out that one of the factors of the low quality of education in Indonesia 

is the weakness of teachers in exploring the potential of children. Teachers in teaching often use unattractive 

teaching methods such as lectures, and learning methods that are still teacher-centered, without paying 

attention to the needs, interests and talents of the students. So that in following the learning process students 

often feel bored and less interested in the lessons that are followed because the method used by the teacher is 

not interesting and does not foster student creativity. In this study, the PBL model was used at SMK Negeri 1 

Baradatu in the second semester of the 2018/2019 academic year. From the results of the improvement in 

learning that researchers have done using the PBL model, it can be concluded as follows: (1). Through the PBL 

model, it can increase learning activities in cycle I. The average value of student activity has increased from 

cycle I to cycle III. In cycle I, the average value of student activity is 80.83 classified as active, cycle II the 

average value of student activity is 85.00 classified as active, and cycle III is 90.00. The average value of 

concept understanding / student learning outcomes has increased from cycle I to cycle III. In the first cycle the 

student learning outcomes are 63.68 which is quite adequate, the second cycle the student learning outcomes 

are 68.68 quite good and the third cycle is 73.97 

Key Word: PBL Model, Student Activities and Biology Learning Outcomes 

 

ABSTRAK 

Analisis bersama-sama dengan teman sejawat, ternyata Salah satu faktor rendahnya kualitas pendidikan di 

Indonesia adalah lemahnya para guru dalam menggali potensi anak . Para guru dalam mengajar seringkali 

menggunakan metode mengajar yang tidak menarik misalkan hanya ceramah, dan metode pembelajaran yang 

masih berpusat pada guru, tanpa memperhatikan kebutuhan, minat dan bakat yang dimiliki siswanya. Sehingga 

dalam mengikuti proses belajar siswa seringkali merasa bosan dan kurang berminat terhadap pelajaran yang 

diikuti karena metode yang digunakan guru tidak menarik dan tidak menumbuhkan kreatifitas siswa. Dalam 

penelitian ini menggunakan model PBL di SMK Negeri 1 Baradatu  Semester II Tahun Pelajaran 2018/2019. 

Dari hasil perbaikan pembelajaran yang telah peneliti lakukan dengan menggunakan Model  PBL, disimpulkan 

sebagai berikut : (1).Melalui Model PBL dapat meningkatkan aktivitas belajar pada siklus I Nilai rata-rata 

aktivitas siswa mengalami peningkatan dari siklus I sampai siklus III. Pada siklus I, nilai rata-rata aktivitas 

siswa adalah 80,83 tergolong aktif, siklus II nilai rata-rata aktivitas siswa adalah 85,00 tergolong aktif, dan 

siklus III adalah 90,00. Nilai rata-rata pemahaman konsep / hasil belajar siswa mengalami peningkatan dari 

siklus I sampai siklus III. Pada siklus I hasil belajar siswa adalah 63,68 tergolong  cukup, siklus II hasil belajar 

siswa adalah 68,68 tergolong cukup baik dan siklus III adalah 73,97  

Kata Kunci: Model PBL, Aktivitas Siswa dan Hasil Belajar Biologi  
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Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan kondisi awal manusia untuk dapat berjalan dalam kehidupan ini.Sejak awal 

manusia diciptakan, pendidikan telah menjadi bagian dalam kehidupan untuk dapat beradaptasi 

dengan lingkungan.Tujuan yang hakiki pendidikan adalah upaya membangun manusia agar dapat 

mengembangkan dirinya secara berkelanjutan dan mandiri sebagai seorang manusia seutuhnya. 

Dalam menjalani kehidupan, manusia memerlukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang 

fleksibel, serta akomodatif terhadap tantangan zaman. Manusia yang diharapkan dari hasil pendidikan 

yakni, mereka yang dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya tidak saja mampu menghadap 

masalah yang dialaminya, akan tetapi secara proaktif dapat mengendalikan diri dan lingkungan untuk 

mencapai tujuan hidupnya secara mandiri dan tanggung jawab. 

 

Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional mengatakan bahwa: Usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsanya, dan Negara. 

 

Oleh karena itu, mutu pendidikan harus ditingkatkan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang 

berkualitas. Menyadari betapa penting dan besarnya peran pendidikan, maka pemerintah dalam hal ini 

berupa meningkatkan kualitas mutu pendidikan di Indonesia.Salah satu usaha pemerintah dalam 

mengingkatkan mutu pendidikan diantaranya penambahan dan pemberian fasilitas pendidikan, 

penyempuranaan kurikulum, memberikan bantuan finansial, serta peningkatan kualitas tenaga 

pendidik. 

 

Peningkatan kualitas pendidikan di sekolah tidak dapat dilepaskan dari proses pembelajaran di kelas 

yang mengakibatkan interaksi antara guru dengan peserta didik. Guru memegang peranan yang sangat 

penting dalam pendidikan dan pengajaran di sekolah.Oleh karena itu, seorang guru dituntut 

mempunyai keterampilan mengajar agar dapat mendidik peserta didik yang ingin dicapai oleh setiap 

guru dalam melaksanakan tugas yaitu mengajarkan pengetahuan dan keterampilan kepada siswa 

dengan harapan dapat menjadi individu yang dapat berkembang dan mandiri. Guru dalam proses 

pembelajaran mempunyai peranan yang penting untuk menciptakan proses belajar yang mendidik dan 

menyenangkan sehingga dapat merangsang dan memotivasi siswa agar lebih aktif dan tidak pasif 

untuk terciptanya suatu tujuan pembelajaran dengan hasil belajar yang optimal.  

 

Dalam pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran Biologi kelas X.1 AKL sangat dibutuhkan model 

atau metode mengajar yang sesuai guna mendukung proses belajar mengajar karena mata pelajaran 

Biologi karena merupakan pelajaran pokok yang harus diajarkan dalam kompetensi 

tentang’Keanekaragaman hayati’ Kenyataan di lapangan banyak siswa menganggap bahwa pelajaran 

Biologi merupakan pelajaran yang kuramg meyenangkan di sekolah. Meskipun untuk pelajaran 

Biologi mendapat waktu belajar lebih banyak dibandingkan dengan pelajaran yang lain. Akan tetapi 

siswa merasa sulit untuk menyenangi karena sangat banyak istilah-istilah bahasa latin yang tidak 

dimengerti oleh siswa, sehingga saat pelajaran Biologi siswa hanya mengikuti perintah dari guru saja 

tetapi setelah itu siswa tersebut tidak bisa mengingat dan memahami pelajaran yang telah 

disampaiakan. Hal tersebut karena model pembelajaran yang digunakan oleh guru kurang menarik. 

 

Metode yang digunakan guru dalam pembelajaran Biologi di kelas masih sering menggunakan 

metode konvensional. Saat pembelajaran teori, guru yang aktif di kelas berceramah sedangkan siswa 

lebih banyak diam dan hanya mengikuti perintah guru. Sehingga dalam implementasi pembelajaran 
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Biologi perlu menekankan siswa berperan aktif dalam proses pembelajaran di kelas supaya siswa 

tersebut bisa memahami dan mengingat materi yang dipelajari. Salah satu model pembelajaran yang 

dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar Biologi adalah model pembelajaran Problem Based 

Learning (PBL). Menurut Husamah (2012:91) ProblemBased Learningmerupakan model pengajaran 

yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar berpikir 

kritis dan keterampilan memecahkan masalah dan memperoleh pengetahuan, sehingga model 

pembelajaran  ini sesuai digunakan pada pelajaran Biologi karena mendorong rasa keingintahuan dan 

kemampuan analisis peserta didik dan inisiatif atas materi pelajaran. PBL juga mempersiapkan 

peserta didik untuk mencari serta menggunakan sumber pembelajaran yang sesuai. 

 

Hasil prasiklus yang dilakukan penulis di SMK Negeri 1 Baradatu pada semester ganjil tahun 

pelajaran 2018/2019 adalah sebagai berikut; 

 

Tabel Data pra siklus hasil belajar Menyediakan Layanan Makanan dan Minumansiswa kelas X AKL4  

Semester Ganjil SMK Negeri 1 Baradatu. 

No Nilai Kategori Jumlah Presentase 

1.  70 Tuntas 9 25,71% 

2. < 70 Belum Tuntas 26 74,29% 

Jumlah  35 100% 

Sumber:  Nilai ulangan kelas X Semester Ganjil tahun pelajaran 2018/2019. 

 

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa hasil belajar siswa untuk mata pelajaran Biologi pada pokok 

bahasan tentang tentang’Keanekaragaman hayati’  banyak yang belum tuntas, sesuai dengan KKM 

SMK Negeri 1 Baradatu bahwa siswa dikatakan tuntas belajar bila memperoleh nilai  70. Data di 

atas menunjukkan bahwa siswa yang tuntas hanya 9 orang siswa atau  25,71% dari 35 siswa. 

Sedangkan siswa yang tidak tuntas sebanyak 26 siswa atau 74,29% dari 35 siswa. 

 

Rendahnya hasil belajar siswa tersebut merupakan kurangnya perhatian mereka dalam proses 

belajar mengajar karena siswa masih kurang memahami materi pembelajaran  yang sulit di 

dipahami, masih ada beberapa siswa yang tidak aktif dalam pembelajaran, tidak menanyakan/ 

mengklarifikasi konsep yang belum jelas kepada guru, siswa tidak termotivasi untuk mencari sumber 

lain mengenai informasi yang sudah dipelajari. Oleh sebab itu agar dapat membangkitkan 

semangat/motivasi siswa untuk belajar dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa, salah satunya 

adalah keterampilan guru dalam menentukan model pembelajaran. 

 

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut penulis menggunakan 

model pembelajaran problem based learning (PBL) dalam pembelajaran Biologi di SMK Negeri 1 

Baradatu, karena model pembelajaran PBL dapat meningkatkan kemampuan kritis, menumbuhkan 

inisiatif peserta didik dalam bekerja, motivasi internal untuk belajar dan dapat mengembangkan 

hubungan interpersonal dalam bekerja kelompok sehingga dapat memotivasi siswa untuk aktif 

mengikuti pembelajaran.  

 

Penerapan problem based learning (PBL), guru perlu memilih bahan pelajaran yang memiliki 

permasalahan yang dapat dipecahkan dan permasalahan tersebut dapat diambil dari buku teks, 

internet atau sumber-sumber lainnya. Guru menerapkan model pembelajaran problem based learning 

(PBL) karena model pembelajaran PBL ini, siswa tidak hanya sekedar mengingat materi pelajaran 

tetapi siswa dapat memahami materi pelajaran yang diajarkan, siswa dapat berpikir rasional, 
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mendorong rasa tanggung jawab siswa dalam belajar dan memahami hubungan antara apa yang 

dipelajari dengan kenyataan dalam kehidupannya dan guru dapat melihat kemampuan siswa dalam 

memecahkan suatu masalah. 

 

Identifikasi Masalah 

Berdasarkan hal di atas, kondisi pembelajaran Biologi di SMK Negeri 1 Baradadtu adalah: Terlihat 

suasana kelas teori ataupun praktek yang kurang kondusif seperti masih banyak siswa yang berbicara 

sendiri dan tidak memperhatikan pada saat guru sedang menerangkan. Banyak siswa yang masih 

belum aktif dalam proses pembelajaran atau bermain dengan temannya, sehingga apa yang telah 

disampai oleh diabaikan saja. Kurangnya respon ketika guru memberikan kesempatan untuk bertanya 

atau pun respon ketika guru memberikan pertanyaan. Hasil belajar pada setiap peetemuan masih 

rendah dan belum mencapai KKM yang ditetapkan sekolah. Siswa selalu lupa materi pelajaran (teori, 

perintah, gambar dan cara-cara melakukan). Penerapan metode atau model pembelajaran yang 

dilakukan guru kurang efektif dan efesien sehingga aktifitas dan hasil belajar siswa rendah 

   

Batasan Masalah 

Permasalahan pada penelitian ini akan dibatasi pada aktivitas dan hasil belajar menggunakan model 

pembelajaran problem based learning (PBL). Agar penelitian ini terarah dan kesimpulan yang ditarik 

lebih akurat, maka penelitian ini difokuskan terhadap persoalan penggunaan model pembelajaran 

problem based learning (PBL) dalam upaya meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran Biologi di kelas X.1 AKL 4 SMK Negeri 1 Baradatu. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan identifikasi masalah di atas, maka permasalahan 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Apakah pengunanaan model pembelajaran Problem 

Based Learning (PBL) dapat meningkatkan aktivitas belajar Biologi pada pokok bahasan 

Keanekaragaman hayati di kelas X.1 AKL 4  SMK Negeri 1 Baradatu pada semester 1 Tahun 

Pelajaran 2018/2019 ? Apakah pengunanaan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 

dapat meningkatkan Prestasi belajar Biologi pada pokok bahasan Keanekaragaman hayati di kelas 

X.1 AKL4  SMK Negeri 1 Baradatu pada semester 1 Tahun Pelajaran 2018/2019?  

 

Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui pengunanaan model pembelajaran Problem Based Learning 

(PBL) dapat meningkatkan aktivitas belajar Biologi pada pokok bahasan Keanekaragaman hayati di 

kelas X.1 AKL 4  SMK Negeri 1 Baradatu pada semester 1 Tahun Pelajaran 2018/2019. Untuk 

mengetahui pengunanaan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dapat meningkatkan 

aktivitas belajar Biologi pada pokok bahasan Keanekaragaman hayati di kelas X.1 AKL4  SMK 

Negeri 1 Baradatu pada semester 1 Tahun Pelajaran 2018/2019?  

 

KAJIAN PUSTAKA  

Model pembelajaran kooperatif merupakan suatu model pembelajaran yang mengutamakan adanya 

kelompok-kelompok. Setiap siswa yang ada dalam kelompok mempunyai tingkat kemampuan yang 

berbeda-beda (tinggi, sedang, rendah). Model pembelajaran kooperatif mengutamakan kerja sama 

dalam menyelesaikan permasalahan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka 

mencapai tujuan pembelajaran. Pengertian model cooperative learning menurut Jhonson dalam Rofiq 

(2006:3) cooperative learning adalah kegiatan belajar mengajar secara kelompok-kelompok kecil, 

siswa belajar dan bekerja sama untuk sampai pada pengalaman belajar yang optimal, baik pengalaman 
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individu maupun kelompok. Sedangkan Rofiq (2006:3) mengartikan Cooperative Learning sebagai 

pembelajaran yang secara sadar dan sengaja mengembangkan interkasi yang salahsatunya untuk 

menghindari ketersinggungan dan kesalahpahaman yang dapat menimbulkan permasalahan.  

 

Belajar membutuhkan keterlibatan mental dan tindakan sekaligus. Pada saat kegiatan itu aktif, siswa 

melakukan sebagian besar pekerjaan belajar. Siswa mempelajari gagasan-gagasan, memecahkan 

berbagai masalah dan menerapkan apa yang mereka pelajari.Dengan mengunakan model Cooperative 

Learning, pembelajaran akan efektif dan berjalan sesuai dengan fitrah peserta didik sebagai makhluk 

sosial yaitu makhluk yang tidak bisa berdiri sendiri, namun selalu membutuhkan kerjasama dengan 

orang lain untuk mempelajari gagasan, memecahkan masalah dan menerapkan apa yang mereka 

pelajari. Jelasnya belajar kooperatif tidak hanya bertujuan menanamkan siswa terhadap materi yang 

akan dipelajari namun lebih menekankanpada melatih siswa untuk mempunyai kemampuan sosial, 

yaitu kemampuan untuk saling bekerjasama, berkelompok dan bertanggung jawab terhadap sesama 

teman kelompok untuk mencapai tujuan umum kelompok. 

 

Model cooperative learning memuat prinsip bahwa keberhasilan belajar bukan semata-mata harus 

diperoleh dari guru, melainkan bisa juga diperoleh dari pihak lain yang terlibat di dalam pembelajaran 

saat itu. Setidaknya terdapat tiga tujuan yang dapat dicapai melalui model cooperative learning, 

yaitu:1) peningkatan kinerja prestasi akademik,2) penerimaan terhadap keragaman, seperti status 

sosial, suku dan kemampuan akademik, dan3) keterampilan bekerjasama atau kolaborasi dalam 

pemecahan masalah (Suprijono, 2014:45). 

 

Pada model cooperative learning, guru bukan lagi berperan sebagai satu-satunya narasumber dalam 

proses pembelajaran, tetapi berperan sebagai mediator, stabilisator dan manajer pembelajaran. Iklim 

belajar yang berlangsung dalam suasana keterbukaan dan demokratis akan memberikan kesempatan 

yang optimal bagi siswa untuk memperoleh informasi yang lebih banyak mengenai materi yang akan 

dipelajari dan sekaligus melatih sikap dan keterampilan berpikir, sehingga memperoleh hasil belajar 

yang semakin meningkat. 

 

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa melalui model cooperative learningdapat menghasilkan 

hasil belajar yang lebih tinggi, hubungan yang lebih positif dan penyesuaian psikologis yang lebih 

baik dari pada suasana belajar yang penuh dengan persaingan dan memisah-misahkan siswa (Johnson 

& Johnson dalam Lie,2002:7). Selanjutnya Slavin dalam Lie (2002:8) menyatakan bahwa: “In 

Cooperative class room, students are expected to help each other, to assess each other’s current 

knowledge and fill in gaps in other’s understanding”. 

 

Dasar pemikiran “Getting Better Together”, menekankan pada pemberian kesempatan belajar yang 

lebih luas dan suasana yang kondusif kepada siswa untuk memperoleh dan mengembangkan 

pengetahuan untuk mencapai hasil belajar yang lebih baik.Dengan menerapkan model pembelajaran 

cooperative learning, diharapkan prestasi siswa akan meningkat. Melalui model 

pembelajarancooperativelearning, siswa bukan hanya belajar dan menerima apa yang disajikan oleh 

guru dalam proses pembelajaran, melainkan bisa juga belajar dari siswa lain sekaligus berkesempatan 

untuk membelajarkan siswa yang lain.  

 

Proses pembelajaran dengan model cooperative learning ini mampu merangsang dan menggugah 

potensi siswa secara optimal dalam suasana belajar pada kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 4 

sampai 5 orang siswa. Pada saat siswa belajar dalam kelompok akan berkembang suasana belajar 
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yang terbuka dalam dimensi kesejawatan, karena pada saat itu akan terjadi proses belajar kolaboratif 

dalam hubungan pribadi yang saling membutuhkan.   

 

Pembelajaran kooperatif dikembangkan diskusi dan komunikasi dengan tujuan agar siswa saling 

berbagi kemampuan, saling belajar berpikir kritis, saling menyampaikan pendapat, saling memberi 

kesempatan menyalurkan kemampuan, saling membantu belajar, saling menilai kemampuan dan 

peranan diri sendiri maupun teman lain.  

 

Model problem based learning merupakan model pendidikan yang mendorong siswa untuk mengenal 

cara belajar dan bekerja sama dalam kelompok untuk mencari penyelesaian masalah-masalah didunia 

nyata dalam kehidupan sehari-hari. Simulasi masalah digunakan untuk mengaktifkan keingin tahuan 

siswa sebelum mulai mempelajari suatu subyek.Menurut Husamah (2012:91) problembased 

learningmerupakan model pengajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks 

untuk para peserta didik belajar berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah dan 

memperoleh pengetahuan.Sedangkan menurut Dutch dalam Amir (2008:21) PBL merupakan 

instruksional yang menantang mahasiswa agar belajar untuk belajar, bekerja sama dalam kelompok 

untuk mencari solusi bagi masalah yang nyata. Masalah ini digunakan untuk mengaitkan rasa 

keingintahuan serta kemampuan analisis mahasiswa dan inisiatif atas materi pelajaran. PBL 

mempersiapkan mahasiswa untuk mencari serta menggunakan sumber pembelajaran yang sesuai. 

Sama dengan pendapat di Rusman (2012:232) menyatakan problem based learning (PBL) merupakan 

penggunaan berbagai macam kecerdasan yang diperlukan untuk melakukan konfrontasi terhadap 

tantangan dunia nyata,kemampuan untuk menghadapi segala sesuatu yang baru dan kompleksitas 

yang ada.Sehingga berdasarkan beberapa pendapat tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa Problem 

Based Learning (PBL) adalah aktivitas pembelajaran siswa yang aktif dalam penyelesaian masalah 

yang dihadapinya sesuai kondisi dunia nyata dengan menggunakan berbagai macam kecerdasan yang 

diperlukan. 

 

Tujuan pembelajaran berbasis masalah difokuskan untuk perkembangan belajar siswa dalam 

mengembangkan kemampuan berfikir, pemecahan masalah, dan ketrampilan intelektual, bukan untuk 

membantu guru mengumpulkan informasi yang nantinya akan diberikan kepada siswa saat proses 

pembelajaran. Menurut Trianto (2007:68) model pembelajaran Cooperative Leaning tipe Problem 

Based Learning (PBL) memiliki beberapa tujuan, sebagai berikut: Membantu siswa mengembangkan 

kemampuan berpikir, pemecahan masalah dan keterampilan intelektual serta belajar berbagai peran 

orang dewasa. Pembelajaran berbasis masalah juga membuat siswa menjadi pembelajar yang otonom 

dan mandiri. Keterampilan berpikir dan keterampilan memecahkan masalah secara kerjasama yang 

dilakukan dalam pembelajaran berbasis masalah mendorong munculnya berbagai keterampilan inquiri 

dan dialog, dengan demikian akan berkembang keterampilan sosial dan berpikir. 

 

Belajar merupakan suatu bentuk aktivitas, sedangkan aktivitas merupakan segala sesuatu yang 

dilakukan seseorang untuk mencapai tujuan. Belajar dapat dilakukan dimana saja, karena belajar 

merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mendapat hal yang belum diketahui.Sadiman (2007:95)  

mengemukakan bahwabelajar memerlukan aktivitas, sebab pada prinsipnya belajar adalah berbuat, 

berbuat untuk mengubah tingkah laku, jadi melakukan kegiatan, tidak ada belajar kalau tidak ada 

aktivitas. Senada dengan pendapat di atas, Giedalam Sadiman (2007:96) menyatakan bahwa 

keberhasilan siswa dalam belajar tergantung pada aktivitas yang dialakukannya selama proses 

pembelajaran. Aktivitas belajar adalah segenap rangkaian atau aktivitas secara sadara yang dilakukan 

seseoang yang mengakibatkan perubahan dalam dirinya, berupa pengetahuan atau kemahiran yang  

sifatnya tergantung pada sedikit banyaknya perubahan. 



 ISSN : 2620-9748 

 

│   Vol. 5  │ No. 8 │ Agustus 2022 │    ISSN : 2620-9748              55 

 

 

Setiap orang yang melakukan aktivitas termasuk kegiatan belajar selalu mengharapkan hasil yang 

baik. Hasil belajar merupakan hasil prestasi yang diraih atau dicapai peserta didik dari sebuah usaha 

setelah mengikuti proses belajar mengajar. Sebagai bukti hasil belajar diberikan dalam bentuk nilai 

atau angka yang diperoleh siswa setelah melakukan serangkaian proses belajar. Sehubungan dengan 

hasil belajar tersebut, Nasution dalam Daud (2012:250) mengemukakan bahwa hasil belajar 

merupakan indikator kualitas dan pengetahuan yang dimiliki oleh siswa. Selanjutnya Ahmadi dalam 

Daud (2012:250) menegaskan bahwa hasil belajar yang dicapai murid dalam bidang studi tertentu 

dengan menggunakan test standar sebagai pengukuran keberhasilan belajar seseorang. Penilaian 

meliputi semua aspek belajar berupa suatu program untuk menentukan arti atau faedah suatu 

pengalaman.  

 

Hasil belajar dalam pengertian secara luas menunjukkan tingkat kematangan sekaligus penguasaan 

kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik, sedangkan dalam arti sempit hasil belajar adalah 

nilai-nilai yang berhasil dicapai siswa. Sebagaimana pendapat Bloom dkk dalam dalam Herry 

(2012:10.23) menjabarkan bahwa perubahan-perubahan perilaku merupakan hasil belajar yang 

mencakup ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik.  

 

Hasil belajar ranah kognitif mengacu pada hasil belajar yang berkenaan dengan pengembangan 

kemampuan otak dan penalaransiswa. Menurut Bloom, domain kognitif ini memiliki enam tingkatan, 

yaitu ingatan, pemahaman, penerapan dan analisis. 

 

Hasil belajar ranah afektif mengacu pada sikap dan nilai yang diharapkan dikuasai siswa setelah 

mengikuti pembelajaran. Menurut Bloom, dkk. Mengemukakan bahwa ada lima tingkatan hasil 

belajar afektif, diantaranya Menerima (mengacu pada kepekaan individu dalam menerima rangsangan 

atau stimulus dari luar), Menanggapi (mengacu pada reaksi indovidu terhadap rangsangan atau 

stimulus dari luar), Menghargai (mengacu pada kesediaan individu menerima nilai dan kesepakatan 

terhadap nilai tersebut), Mengatur diri (mengacu pada kemampuan membentuk atau 

mengorganisasikan bermacam-macam nilai serta menciptakan sistem nilai yang baik), Menjadikan 

Pola Hidup (mengacu pada sikap dalam menerima sistem nilai dan menjadikannya sebagai pola 

kepribadian dan tingkah laku).    

 

Hasil belajar ranah psikomotorik mengacu pada kemampuan bertindak. Hasil belajar psikomotorik 

terdiri atas lima tingkatan, Persepsi (mengacu pada kemampuan individu dalam menggunakan 

indranya, memilih isyarat dan menerjemakan isyarat tersebut ke dalam bentuk gerakan), Kesiapan 

(meliputi kesiapan mental, fisik dan emosional), Gerakan Terbimbing (mengacu pada kemampuan 

individu melakukan gerakan yang sesuai dengan prosedur atau mengikuti petunjuk instruktur atau 

pelatih), Bertindak Secara Mekanis (mengacu pada kemampuan individu untuk melakukan tindakan 

yang seolah-olah sudah otomatis), Gerakan Kompleks (tingkatan ini menuntut kreativitas siswa dalma 

bertindak).  

 

Berdasarkan uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan hasil prestasi yang 

dapat dicapai siswa melalui kegiatan proses belajar yang menghasilkan perubahan tingkah laku yang 

menunjukkan tingkat kematangan dalam penguasaan kemampuan kognitif (pengetahuan, intelektual); 

afektif (sikap), serta psikomotor (keterampilan). 

 

Hasil belajar merupakan sesuatu yang dicapai atau diperoleh siswa setelah mengikuti kegiatan proses 

belajar mengajar berdasarkan kriteria tertentu dalam pengukuran pencapaian tujuan pembelajaran 
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untuk melihat tingkat keberhasilan penguasaan materi yang telah disampaikan. Hasil belajar ini 

dinyatakan dalam rumusan tujuan. Oleh karena itu, setiap mata pelajaran/bidang studi menuntut hasil 

belajar yang berbeda dari mata pelajaran/bidang studi yang lain maka banyak para ahli yang 

mengemukakan jenis-jenis hasil belajar.   

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dilaksanakan di SMK Negeri 1 Baradatu.  Alamat:  Jl . Cut 

Mutia No. 21 Baradatu. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X.1 semester ganjil tahun pelajaran 

2018/2019 dengan jumlah siswa 35 orang. Penerapan metode ini bertujuan untuk memperbaiki dan 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar tempat penelitian bertugas, selain itu juga memudahkan 

prosedur untuk melakukan penelitian. Penelitian ini dilakukan pada semester ganjil tahun ajaran 

2018/2019, yaitu pada Agustus 2018. Pemilihan waktu ini mengacu pada kalender pendidikan di 

sekolah dan bertepatan dengan materi pelajaran yang diteliti diberikan.  PTK ini dilaksanakan dalam 

dua siklus untuk melihat hasil belajar dan aktivitas siswa dalam mata pelajaran dengan model 

pembelajaran problem based learning (PBL). Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X AKL4 SMK 

Negeri 1 Baradatu semester ganjil tahun pelajaran 2018/2019 dengan jumlah siswa 35 orang. 

 

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari siswa untuk mendapatkan hasil belajar dan aktivitas 

dalam proses belajar mengajar. Indikator dalam penelitian ini kinerja proses pembelajaran dapat 

berlangsung optimal sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, yaitu: Persentase siswa memperhatikan 

dan mencatat penjelasan guru ≥ 75%. Persentase siswa aktif bertanya dalam proses pembelajaran ≥ 

35%. Persentase siswa menjawab pertanyaan ≥ 35%. Persentase siswa aktif berdiskusi ≥ 75%. 

Persentase siswa mengerjakan tugas sesuai waktu yang telah ditentukan ≥ 90%. Persentase hasil 

belajar siswa KKM ≥  65%dapat mencapai ≥ 75% 

 

Metode Pengumpulan Data  

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan tes.  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas ( PTK). Penelitian ini bertujuan 

menguji coba penerapan model Problem Based Learning untuk meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar siswa kelas X.1 SMK Negeri 1 Baradatu. Proses pembelajaran dalam penelitian ini 

dilaksanakan dalam 2 siklus dan masing-masing siklus terdiri dari 3 pertemuan dengan waktu 6 x 45 

menit untuk setiap pertemuannya. Sebelum melakukan tahap pertama dari penelitian ini yaitu tahap 

perencanaan, peneliti melakukan refleksi awal yang bertujuan untuk mengetahui kondisi kelas dan 

siswa pada kelas X.1 SMK Negeri 1 Punduh Pidad ini. Siswa di kelas X.1 SMK Negeri 1 Baradatu 

terdiri dari 35 siswa.  

 

Pada siklus I dikembangkan proses mulai dari perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, 

pengamatan/observasi dan refleksi. Waktu yang diperlukan dalam pembelajaran ini berdasarkan 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang direncanakan oleh peneliti sebelum melaksanakan 

kegiatan pembelajaran. 

 

Pembahasan Hasil Penelitian 

Pembahasan meliputi peningkatan aktivitas dan hasil belajar pada siklus 1 dan II. 
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Aktivitas Siswa 

Hasil analisis data aktivitas belajar siswa diketahui bahwa persentase siswa yang aktif mengalami 

peningkatan. Persentase aktivitas belajar siswa siklus I dan siklus II dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel Rata-rata Persentase Aktivitas Belajar Siswa Siklus I dan Siklus II 

No. Indikator Target siklus 1 siklus 2 Peningkatan 

1 

Memperhatikan dan mencatat 

penjelasan guru 
>75 74.57 82.29 7.71 

2 Bertanya kepada guru >35 51.14 57.14 6.00 

3 Menjawab pertanyaan > 35 52.00 59.43 7.43 

4 Aktif berdiskusi > 75 74.86 80.86 6.00 

5 

Mengerjakan dan 

mengumpulkan tugas sesuai 

waktu yang telah ditentukan 

> 90 84.00 91.43 7.43 

 Jumlah 0 336.57 371.14 34.57 

 Rata-rata 0 67.31 74.23 6.91 

 

Berikut data peningkatan aktivitas belajar siswa yang dimasukkan ke dalam bentuk grafik batang 

 
Gambar Data Peningkatan Aktivitas Siswa Dua Sikus 

 

Berdarkan data di atas,  bahwa dari setiap indikator aktivitas yang diamati mengalami peningkatan 

yang cukup baik. Dapat dijelaskan bahwa: Untuk indikator memperhatikan dan mencatat penjelasan 

guru. pertemuan pertama siklus I aktivitas pada saat pembelajaran yang aktif memperhatikan dan 

mencatat penjelasan guru sebanyak 74,57%. Siswa yang lain belum termotivasi untuk belajar dan 

siswa cenderung mencari perhatian guru baru. Untuk meningkatkan aktivitas tersebut guru melakukan 

pendekatan secara individual. Siklus kedua aktivitas tersebut mengalami peningkatan 7,71% menjadi 

82,29%. Siswa mulai termotivasi untuk belajar walaupun masih ada yang belajar sambil ngobrol 

dengan teman. Guru berusaha mengingatkan siswa yang masih ribut ketika guru menjelaskan materi 

dengan menegur siswa yang tidak memperhatikan guru saat menyampaikan materi sehingga siswa 

lebih konsentrasi dan siswa dapat memahami materi yang disampaikan.  

 

Pertemuan pertama siklus I aktivitas bertanya siswa yaitu 51,14%. Hal ini dikarenakan siswa masih 

merasa malu, dan kurang bisa mengungkapkan apa yang mereka tanyakan. Guru berusaha melakukan 
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pendekatan individual agar dalam diri siswa tercipta rasa akrab. Pertemuan kedua siswa yang bertanya 

mengalami peningkatan menjadi 57,14% Pada siklus II siswa yang bertanya 6,00% berarti mengalami 

peningkatan dari siklus I, hal itu disebabkan siswa sudah tidak malu untuk bertanya, siswa mulai 

dapat mengungkapkan hal-hal yang akan ditanyakan. Guru melakukan pendekatan individu dan 

memberikan stimulus dengan penghargaan yang berupa pujian atau penguatan kepada siswa. 

Penghargaan digunakan untuk dapat memotivasi siswa untuk aktif bertanya tentang materi yang tidak 

mereka tahu.  

 

Pertemuan pertama siklus I aktivitas pada saat pembelajaran yang aktif menjawab pertanyaan 

sebanyak 52,00%. Siswa yang lain masih malu untuk menjawab pertanyaan, takut salah, kurang 

percaya diri, dan belum adanya keakraban antara guru dan siswa. Untuk meningkatkan aktivitas 

menjawab pertanyan guru melakukan pendekatan individu dan pemberian reward berupa penguatan 

kata-kata maupun hadiah kepada siswa. Penghargaan ini juga dimaksudkan untuk lebih memotivasi 

siswa untuk dapat menjawab pertanyaan dengan baik dan benar. Siklus kedua aktivitas menjawab 

pertanyaan meningkat sebesar 7,43% menjadi 59,43% Rasa percaya diri siswa sudah mulai terbentuk. 

Pertemuan pertama siklus II siswa yang aktif menjawab pertanyaan mengalami peningkatan, hal ini 

disebabkan antusias siswa yang lain masih sama. Guru tetap memberikan motivasi dan memberikan 

reward kepada siswa. Dengan pemberian reward ada keinginan siswa untuk berusaha menjawab 

pertanyaan yang ada dengan benar. Untuk lebih meningkatkan keaktifan siswa guru lebih memberikan 

motivasi, semangat, sering memberikan pertanyaan dan melakukan pendekatan individual agar 

keakraban siswa dengan guru semakin terjalin. Sehingga rasa percaya diri siswa untuk menjawab 

pertanyaan telah ada dan siswa mulai menguasai materi sehingga dapat menjawab pertanyaan dengan 

benar.    

 

Pertemuan pertama siswa yang aktif berdiskusi  sebanyak 74,86% hal tersebut menunjukkan bahwa 

siswa sudah mulai terlihat aktif, dari Pengamatan yang dilakukan hal ini dapat dilihat oleh guru cukup 

baik. Hanya masih ada siswa yang berjalan-jalan mencari jawaban kepada teman. Guru melakukan 

pendekatan individu dan memotivasi siswa dan melakukan variasi dalam mengerjakan tugas pada 

pertemuan kedua. Siklus II Aktivitas berdiksui terjadi peningkatan sebesar 1,71% menjadi 80,86%. 

Pada siklus II siswa mulai aktif berdiskusi dengan baik karena siswa mempunyai beban untuk 

mempertanggungjawabkan tugas mereka,. Di akhir siklus II siswa mulai tertarik dengan materi yang 

dapat diketahui dari antusias siswa dalam mengerjakan setiap tugas yang diberikan dengan baik. 

Untuk indikator aktivitas mengerjakan dan mengumpulkan tugas sesuai waktu yang ditentukan.  

 

Siklus I siswa yang aktif mengumpulkan tugas sesuai waktu yang ditentukan sebanyak 84%%. Siswa 

yang lain masih menganggap mengumpulkan tugas tepat waktu tidak penting. Untuk meningkatkan 

aktivitas tersebut guru memberikan motivasi dan semangat kepada siswa. Pertemuan kedua siswa 

yang aktif dalam mengumpulkan tugas sesuai waktu yang ditentukan masih sama seperti siklus kedua 

dan mulai meningkat 1,71% menjadi 85,71%. hal ini disebabkan kesadaran siswa untuk mengerjakan 

tugas telah ada sehingga siswa dapat mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang telah 

ditentukan. Peningkatan yang terjadi dari siklus I ke siklus II ini dikarenakan siswa telah banyak 

menguasai materi yang disampaikan sehingga dalam mengerjakan tugas mereka dapat selesai tepat 

sesuai waktu yang ditentukan. 

 

Hasil Belajar 

Dari hasil tes akhir siklus I dan siklus II diperoleh data skor hasil belajar MLMM siswa sebagai 

berikut: 
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Tabel Hasil Belajar Siswa Siklus I dan Siklus II 

No Kategori Nilai 
Banyak Siswa Persentase 

Peningkatan 
Siklus I Siklus II Siklus I Siklus II 

1 Tuntas > 70 25 30 71.43 85.71 14,29% 

2 
Belum 

Tuntas 
< 70 10 5 28.57 14.29 - 

Jumlah 35 35 100% 100% 14,29% 

 

Berikut data peningkatan hasil belajar siswa yang dimasukkan ke dalam bentuk grafik batang agar 

lebih memahami data hasil belajar siswa kelas X.1 yang mengalami peningkatan dari hasil belajar Pra 

PTK hingga siklus II. 

 
Gambar Data Peningkatan Hasil Belajar Siswa Dua Siklus 

 

Pada siklus I siswa yang mendapat nilai sesuai dengan KKM > 70 sebanyak 25 siswa 71,43%), 

sedangkan pada siklus II jumlah siswa yang mendapat nilai sesuai dengan KKM > 70 meningkat 

menjadi 30 siswa (85,71%). Dengan demikian terjadi peningkatan hasil belajar siswa yang nilainya 

pada kategori tuntas dari siklus I dan siklus II meningkat 14,29%, sehingga hasil belajar pada siklus II 

lebih baik dari siklus I meskipun masih ada siswa yang belum tuntas tetapi dalam pembelajaran 

aktivitas mereka meningkat dan hasil belajarnya pun meningkat walau belum maksimal.  

 

Seluruh peningkatan yang terjadi dalam proses pembelajaran saat penelitian baik peningkatan 

aktivitas maupun peningkatan hasil belajar terjadi karena penerapan Model Problem Based Learning 

(PBL) yang pada dasarnya menitiktekankan pada menemukan masalah dan memecahkannya sehingga 

menciptakan keaktifan siswa. Tetapi masih ada yang harus diperbaiki untuk selanjutnya yaitu: 

penguasaan materi pelajaran, penguasaan kelas yang baik dan juga penggunaan waktu yang lebih 

efisien. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

Pembelajaran dengan menggunakan model Problem Based Learning (PBL) dapat meningkatkan 

aktivitas siswa kelas X.1 SMK Negeri 1 Baradatu Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2018/2019. Hal 
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ini dapat dilihat dari perubahan aktivitas siswa pada saat pembelajaran yang meliputi: siswa menjadi 

memperhatikan guru saat menerangkan materi, siswa mulai berani mengungkapkan pertanyaan 

kepada guru, tanggap ketika ditanya, dan rajin mengerjakan tugas sesuai waktu yang ditentukan. 

Pembelajaran menggunakan model Problem Based Learning (PBL) dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa kelas X.1 SMK Negeri 1 Baradatu Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2018/2019. Hal ini dapat 

dilihat dari peningkatan hasil belajar siswa dari prasurvei rata-rata hasil belajar siswa  meningkat 

menjadi 71,43 pada siklus I dan 85,71 pada siklus II. 

 

Saran 

Penggunaan metode PBL pada tahap pelaksanaan pemberian tugas, sering terjadi banyak siswa yang 

meminta jawaban dari siswa lain jadi guru untuk lebih menguasai kelas dan memotivasi siswa untuk 

mengerjakan tugas individu untuk dikerjakan sendiri. Penggunaan metode PBL pada tahap 

pelaksanaan tanya jawab, kelas menjadi ribut untuk itu guru untuk dapat lebih menguasai kelas dan 

mengkondisikan siswa untuk bertanya dengan tertib dan mengurangi suara gaduh dengan mengangkat 

tangan ketika akan bertanya atau menjawab pertanyaan.  
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ABSTRACT 

This classroom action research generally aims to improve student achievement with the Problem Base Learning 

model. The subjects in this study were students of class VIII C semester I, totaling 34 students. Sources of 

research data consisted of observation sheets on group work and student learning outcomes/achievements 

which, in its implementation, the researcher was assisted by an observer. Observation results show that through 

the Problem Base Learning learning model there is a significant increase in student achievement. This can be 

seen from the three variables observed for 3 cycles, for the first variable student learning activities in the 

learning process on average from cycle I to cycle 3. Student learning activities from cycles I to III have 

increased, namely, in cycle I the activity is very good reaching 11.03%, the second cycle 11.76%, and the third 

cycle 86.76%. Student learning outcomes also increased in the first cycle of meeting 2, namely learning 

completeness by 38.24%, increasing in the second cycle of meeting 4 which was 58.82 % and in the third cycle 

of meeting 6 reaching 88.24%. This shows that the Problem Base Learning learning model can improve the 

learning achievement of class VIII C students in the first semester of SMPN 6 Kotabumi. 

Key Word: Problem Base Learning Model, Learning Achievement 

 

ABSTRAK 

Penelitian tindakan kelas ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa dengan model 

pembelajaran Problem Base Learning. Subjek dalam penelitian ini  adalah siswa kelas VIII C semester I yang 

berjumlah 34 siswa. Sumber data penelitian terdiri dari lembar observasi hasil kerja kelompok dan lembar hasil 

belajar / prestasi siswa yang dalam pelaksanaannya, peneliti dibantu oleh seorang  observer. Hasil observasi 

menunjukkan bahwa melalui model pembelajaran Problem Base Learning terjadi peningkatan secara signifikan 

dalam prestasi belajar siswa. Hal ini terlihat dari tiga variabel yang diamati selama 3 siklus, untuk variabel 

pertama aktivitas belajar siswa dalam proses pembelajaran rata – rata dari siklus I sampai siklus 3. Aktivitas 

belajar siswa dari siklus I sampai III mengalami peningkatan yaitu, pada siklus I aktivitas sangat baik mencapai 

11,03%, siklus II 11,76%, dan siklus III 86,76 %. Hasil belajar siswa juga mengalami peningkatan pada siklus I 

pertemuan 2, yaitu ketuntasan belajar sebesar 38,24% , meningkat  pada siklus II pertemuan 4 yaitu 58,82 % dan 

pada siklus III pertemuan 6 mencapai 88,24%. Hal ini menunjukkan bahwa model pembelajaran Problem Base 

Learning dapat meningkatkan prestasi belajar siswa  kelas VIII C semester I SMPN 6 Kotabumi. 

Kata Kunci : Model Pembelajaran Problem Base Learning, Prestasi Belajar 

 

 

Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan hasil pengamatan dan pengalaman penulis selama ini, siswa kurang aktif dalam kegiatan 

pembelajaran IPA. Siswa cenderung tidak begitu tertarik dengan pelajaran IPA karena selama ini 

pelajaran IPA dianggap sebagai pelajaran yang sulit dan padat materi sehingga menyebabkan 

rendahnya minat belajar IPA siswa di sekolah menengah pertama. 
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Kemampuan siswa dalam menguasai materi pembelajaran berpengaruh terhadap hasil belajar atau 

ketuntasan belajar yang telah ditentukan kriteria ketuntasan minimalnya ( KKM ). Keaktifan siswa 

rendah justru disebabkan oleh pembelajaran yang berpusat pada guru. Hal ini dikarenakan guru hanya 

menggunakan model pembelajaran yang bersifat konvensional dan banyak didominasi guru sehingga 

mengakibatkan keaktifan siswa rendah. Hal ini menyebabkan siswa mengalami rasa bosan sehingga 

kurang termotivasi dan setiap kali diadakan uji kompetensi hasilnya menunjukkan 50 % siswa tidak 

mencapai KKM. Berdasarkan kenyataan diatas,  diperlukan inovasi pembelajaran semacam strategi 

dan model pembelajaran  baru yang lebih memberdayakan siswa untuk lebih aktif dan kooperatif 

dalam kebersamaan. Mereka memiliki kesempatan yang sama untuk belajar saling mengisi 

kekurangan masing – masing. Melalui proses pembelajaran yang melibatkan semua siswa untuk 

mengalami sendiri, menemukan sendiri dan saling mengisi dalam kelompok,  diharapkan siswa akan 

merasa senang sehingga menumbuhkan minat dan motivasi serta kreativitas untuk belajar. 

 

Untuk mengatasi hal tersebut guru harus memiliki berbagai kemampuan yang dapat menunjang 

tugasnya agar tujuan pendidikan dapat dicapai. Salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh 

seorang guru dalam meningkatkan kompetensi profesinya ialah kemampuan mengembangkan model 

pembelajaran. 

 

Saat mengembangkan  model pembelajaran seorang guru harus dapat menyesuaikan antara model 

yang dipilihnya dengan kondisi siswa, materi pelajaran, dan sarana yang ada. Oleh karena itu, guru 

harus menguasai beberapa jenis model pembelajaran agar proses belajar mengajar berjalan lancar dan 

tujuan  yang  ingin dicapai dapat terwujud. 

 

Berdasarkan pengalaman penulis di lapangan, khususnya di kelas VIII C SMPN 6 Kotabumi, dari 

jumlah siswa 34 orang yang mengikuti post tes pada mata pelajaran IPA, hanya 15 orang yang dapat 

dinyatakan tuntas (47,22%) dan sisanya 19 orang dinyatakan belum tuntas (52,78%).  

 

Data tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar IPA pada kelas VIII C mata pelajaran IPA dapat 

dinyatakan masih rendah. Dalam rangka meningkatan prestasi belajar siswa kelas VIII C tersebut, 

tentunya guru  dituntut merancang model pembelajaran yang lebih tepat serta penerapan media 

pembelajaran yang variatif. Berdasarkan kenyataan itulah penulis mencoba mengadakan PTK melalui 

penerapan model pembelajaran berbasis masalah atau Problem Base Learning. 

 

Pada model pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran dilaksanakan dengan menyajikan suatu  

permasalahan kepada siswa dan siswa diminta menyelesaikan permasalahan tersebut. Penyelesaian 

masalah yang berkaitan dengan IPA dilakukan melalui suatu metode ilmiah. Pelaksanaan metode 

ilmiah ini menuntut siswa untuk melakukan kerja ilmiah sehingga pembelajaran dengan berbasis 

masalah memberikan kesempatan  kepada  siswa agar dapat meningkatkan keterampilan kerja 

ilmiahnya. 

 

Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah : 

Apakah model pembelajaran Problem Base Learning dapat meningkatkan prestasi belajar IPA siswa  

kelas VIII C SMPN 6 Kotabumi tahun 2018 ? Apakah model pembelajaran Problem Base Learning 

dapat meningkatkan tanggung jawab dalam pembelajaran IPA siswa kelas VIII C SMPN 6 Kotabumi 

tahun 2018 ? Apakah model pembelajaran Problem Base Learning dapat meningkatkan interaksi 

antarsiswa dalam pembelajaran IPA  siswa kelas VIII C SMPN 6 Kotabumi tahun 2018 ? Apakah 

model pembelajaran Problem Base Learning dapat meningkatkan kerja sama pembelajaran IPA siswa  
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kelas VIII C SMPN 6 Kotabumi tahun 2018 ? Apakah model pembelajaran Problem Base Learning 

dapat meningkatkan pemahaman tugas dalam pembelajaran IPA siswa kelas VIII C SMP N 6 

Kotabumi tahun 2018? 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut. “Apakah 

model pembelajaran Problem Base Learning dapat meningkatkan prestasi belajar IPA siswa kelas 

VIII C SMPN 6 Kotabumi tahun 2018 ?”. 

 

Tujuan Pembelajaran  

Meningkatkan prestasi belajar siswa dalam pembelajaran IPA di kelas VIII C SMPN 6 Kotabumi. 

Meningkatkan tanggung jawab dalam pembelajaran IPA  siswa kelas VIII C SMPN 6  Kotabumi. 

Meningkatkan interaksi antarsiswa dalam pembelajaran IPA siswa  kelas  VIII C  SMPN 6 Kotabumi. 

Meningkatkan kerja sama dalam pembelajaran IPA siswa kelas VIII C SMPN 6 Kotabumi. 

Meningkatkan pemahaman tugas dalam pembelajaran IP siswa kelas IX F SMPN 6 Kotabumi. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Belajar merupakan proses perubahan yang terjadi pada diri seseorang melalui penguatan 

(reinforcement), sehingga terjadi perubahan yang bersifat permanen dan persisten pada dirinya 

sebagai hasil pengalaman (Learning is a change of behaviour as a result of experience), demikian 

pendapat John Dewey, salah seorang ahli pendidikan Amerika Serikat dari aliran Behavioural 

Approach. 

 

Perubahan yang dihasilkan oleh proses belajar bersifat progresif dan akumulatif, mengarah kepada 

kesempurnaan, misalnya dari tidak mampu menjadi mampu, dari tidak mengerti menjadi mengerti, 

baik mencakup aspek pengetahuan (cognitive domain), aspek afektif (afektive domain) maupun aspek 

psikomotorik (psychomotoric domain). Belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan oleh 

individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil 

pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. 

 

Prestasi adalah hasil yang telah dicapai seseorang dalam melakukan kegiatan. Gagne (1985:40) 

menyatakan bahwa prestasi belajar dibedakan menjadi lima aspek, yaitu : kemampuan intelektual, 

strategi kognitif, informasi verbal, sikap dan keterampilan. Menurut Bloom dalam Suharsimi Arikunto 

(1990:110) bahwa hasil belajar dibedakan menjadi tiga aspek yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik. 

 

John Dewey ini mendorong guru untuk melibatkan siswa diberbagai proyek berorientasi masalah dan 

membantu mereka menyelidi suatu permasalahan. Adapun karakter – karakter dari pembelajaran 

berbasis masalah yang dikemukakan oleh Arends ( 2008 ), antara lain adanya pertanyaan atau masalah 

perangsang, pembelajaran berbasis masalah mengorganisasikan pengajaran di seputar pertanyaan atau 

masalah yang penting dan bermakna bagi siswa. 

 

Pembelajaran berfokus pada interdisipliner atau keterkaitan antar-disiplin meskipun berbasis pada 

suatu masalah tetapi dapat dipusatkan pada subjek tertentu seperti IPA, matematika, sejarah atau yang 

lainnya. Investigasinautentik, pembelajaran berbasis masalah, dengan cara siswa diharuskan untuk 

melakukan investigasi autentik yang berusaha menemukan solusi nyata atau masalah yang nyata. 
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METODOLOGI PENELITIAN 

Waktu penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan pada semester ganjil Tahun Pelajaran 2018/2019 

dari tanggal 4 Agustus 2018 sampai dengan 8 September 2018. Tempat penelitian adalah di SMPN 6 

Kotabumi yang berlokasi di Jalan Yos Sudarso nomor 22 Madukoro Kotabumi Utara Kabupaten 

Lampung Utara. Rancangan penelitan ini menggunakan rancangan tiga siklus dimana setiap siklus 

terdiri dari dua kali pertemuan. Setiap pertemuan ada empat tahapan, yaitu : perencanaan, tindakan,  

pengamatan, dan refleksi. 

 

Subjek penelitian tindakan kelas ini adalah siswa kelas VIII C yang berjumlah 34 orang. Adapun 

alasan memilih kelas ini sebagai subjek penelitian adalah peneliti bertugas mengajar dikelas itu, 

dilihat dari segi prestasi dan keaktifan lebih menonjol dibandingkan kelas lain dan kelas ini cukup 

representative. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pembahasan 

Siklus I 

Siklus I dilaksanakan dengan dua kali pertemuan, pertemuan pertama tanggal 4 Agustus 2018 dan 

pertemuan kedua pada tanggal 11 Agustus 2018. Dari hasil pengamatan guru dan observer pada 

proses kegiatan belajar siswa pada kategori amat baik mencapai 7,35 % aktivitas belajar kategori baik 

mencapai 13,97 % dan aktivitas belajar siswa kategori cukup sebanyak 78,68 %. Hal ini berarti bahwa 

aktivitas belajar siswa belum mencapi indikator yang di tetapkan yaitu 70 % aktivitas belajar siswa 

dikategorikan baik. 

 

Hasil dari pengamatan observer terhadap siswa dalam kerja kelompok pada proses pembelajaran 

pertemuan 1 siklus I, dari empat aspek yang dinilai kategori amat baik mencapai 16,66 , kategori baik 

29,17 % dan kategori cukup mencapai 54,17 % presentase dari semua aspek yang diamati belum 

mencapai indikator yang ditetapkan yaitu sebesar 70 %.berarti target penelitian belum tercapai. Dari 

hasil pengamatan  pada pertemuan pertama siklus I menunjukkan bahwa siswa masih tergolong 

lemah, hal ini dikarenakan siswa masih belum terbiasa dengan model pembelajaran berbasis masalah, 

dan kerjasama dalam kelompok belajar masih kurang, oleh karena itu, peneliti dan observer 

memutuskan bahwa penelitian tindakan kelas ini harus dilanjutkan pada siklus berikutnya. 

 

Pertemuan kedua tanggal 11 Agustus 2018, hasil pengamatan guru dan observer pada proses kegiatan 

belajar pertemuan ini bahwa  aktivitas belajar siswa amat baik mencapai 11,03%, kategori  baik 

mencapai 25,74 % dan 63,24 % kategori cukup. Dari uraian tersebut dapat dikatakan siswa yang 

termasuk kategori aktif belum mencapai target yang telah di tetapkan karena masih rendahnya 

kedisiplinan siswa dalam belajar. Sedangkan dalam pengamatan kerja kelompok bahwa dari empat 

aspek yang dinilai yaitu kategori  amat baik mencapai 41,67% dikategorikan baik ada 41,67% dan di 

kategorikan cukup ada 16,67%. Dari uraian tersebut dapat dikatakan siswa yang aktif belum mencapai 

target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan karena masih asing dengan model pembelajaran 

berbasis masalah dan masih rendahnya tingkat kedisiplinan belajar siswa. 

 

Pada pengamatan hasil belajar, siswa yang telah mencapai ketuntasan belajar siswa baru 13 orang 

(38,24 %) sedangkan siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar sebanyak 21 orang (61,76 %).  

Hasil  pengamatan pada pertemuan kedua ini mengalami peningkatan dari sebelumnya. Namun masih 

belum mencapai target yang ditentukan. Hal ini diperkirakan karena masih rendahnya ketelitian dalam 

mengerjakan soal, oleh karena itu, peneliti dan observer menetapkan untuk melanjutkan penelitian ini 

ke siklus berikutnya. 
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Siklus II 

Proses belajar pada pertemuan ketiga siklus II pada tanggal 18 Agustus 2018 sudah lebih baik dan 

telah memperbaiki kelemahan–kelemahan yang terdapat pada siklus I. Pada pertemuan ini siswa yang 

mendapat kategori amat baik mencapai 11,03 % dan yang dapat dikategorikan baik ada 28,68 % dan 

aktivitas siswa yang di kategorikan cukup mencapai 60,29 %.  Hasil belajar kelompok siswa dari 

empat aspek  yang dinilai kategori amat baik  ada 62,5%, dikategorikan baik mencapai 25%  dan 

dikategorikan cukup ada 12,5 %.  

 

Dari hasil pengamatan tersebut sudah ada peningkatan dari pertemuan sebelumnya namun masih 

belum mencapai target yang diharapkan yaitu 70% dikategorikan siswa tuntas. Hal ini mungkin 

dikarenakann kurangnya rasa percaya diri dan tanggung jawab serta kurangnya ketelitian dalam 

mengerjakan soal. Oleh karena itu peneliti dan observer bersepakat untuk melanjutkan penelitian 

tindakan kelas ini pada siklus II pertemuan empat dengan mempersiapkan segala sesuatu yang 

dibutuhkan untuk memperbaiki kekurangan yang terdapat pada pertemuan ketiga. 

 

Pertemuan keempat tanggal 25 Agustus 2018, hasil pengamatan guru dan observer pada proses 

kegiatan belajar pertemuan ini kategori amat baik mencapai 11,76 %, kategori aktif baik mencapai 

49,26 % dan aktivitas siswa kategori cukup sebanyak 38,97 %. Dari uraian tersebut dapat dikatakan 

siswa yang termasuk kategori aktif belum mencapai target yang telah di tetapkan karena masih 

rendahnya kedisiplinan siswa dalam belajar. Sedangkan dalam pengamatan kerja kelompok bahwa 

dari empat aspek yang dinilai yaitu  yang dikategorikan amat baik mencapai 66,66 %, dikategorikan 

baik ada 20,83 % dan di kategorikan cukup ada 12,50 %. Dari uraian tersebut dapat dikatakan siswa 

yang aktif belum mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan karena masih asing dengan 

model pembelajaran berbasis masalah dan masih rendahnya tingkat kedisiplinan belajar siswa. 

 

Pada pengamatan hasil belajar siswa kali ini siswa yang telah mencapai ketuntasan belajar  baru 20 

orang (58,82 %) sedangkan siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar sebanyak 14 orang 

(41,18%) dari hasil semua pengamatan pada pertemuan keempat ini mengalami peningkatan dari 

sebelumnya. Namun masih belum mencapai target yang ditentukan. Hal ini diperkirakan karena masih 

rendahnya ketelitian dalam mengerjakan soal, oleh karena itu, peneliti dan observer menetapkan 

untuk melanjutkan penelitian ini ke siklus berikutnya, siklus III dengan mempersiapkan segala 

sesuatunya yang diperlukan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terdapat pada siklus II . 

 

Siklus III 

Pada pertemuan kelima siklus III, proses kegiatan belajar sudah baik, sesuai dengan rencana yaitu 

memperbaiki kelemahan–kelemahan atau kekurangan yang terdapat pada siklus II. Pada pertemuan 

kelima siklus III ini aktivitas belajar siswa yang termasuk amat baik mencapai 33,82 % dan yang 

dikategorikan baik ada baik ada 43,38 % dan aktivitas belajar siswa dikategorikan cukup mencapai 

22,79 %. Peningkatan juga terjadi pada pengamatan kelompok belajar dari empat aspek penilaian 

yang dapat dikategorikan amat baik 79,17 %, kategori baik mencapai 16,66% dan kategori cukup ada 

4,17 %. Proses kegiatan belajar pada pertemuan kelima siklus III sudah baik, sesuai dengan rencana 

yaitu memperbaiki kelemahan–kelemahan atau kekurangan yang terdapat pada pertemuan keempat 

siklus II. 

  

Pada pertemuan keenam siklus III ini mengalami peningkatan amat baik karena aktivitas belajar siswa 

yang termasuk kategori amat baik ada 86,76 % dan kategori baik ada 6,62 % ,dan siswa yang 

dikategorikan cukup ada 6,62 %. 
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Sementara peningkatan pada kelompok belajar siswa dari empat aspek penilaian yang dikategorikan 

amat baik mencapai 83,33%, dikategorikan baik ada 8,33% dan yang dikategorikan cukup mencapai 

8,33%.  Kemudian dari peningkatan hasil belajar yang sudah tuntas belajar mencapai 30 orang (88,24 

%) dan belum tuntas 4 orang (11,76%). Menurut peneliti dan observer peningkatan ini terjadi 

disebabkan karena adanya perbaikan-perbaikan dari kelemahan–kelemahan yang didapat pada 

pertemuan sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti dan observer memutuskan untuk tidak melanjutkan 

tindakan penelitian ini karena semua hasil yang diperoleh sudah mencapai target yang ditentukan. 

Pembelajaran IPA menggunakan model pembelajaran berbasis masalah ( Problem Base Learning ) 

dapat meningkatkan prestasi dan aktivitas belajar siswa. Kegiatan pembelajaran menggunakan media 

pembelajaran dapat membuat suasana belajar menjadi penuh semangat sehingga hal ini 

memungkinkan siswa lebih bersikap positif dan kritis terhadap pembelajaran IPA. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Model pembelajaran Problem Base Learning dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian siswa  

sehingga dapat menimbulkan aktivitas belajar, interaksi yang lebih langsung antara siswa dan 

lingkungannya dan kemampuan siswa untuk belajar dalam kelompok. Dengan menggunakan model 

pembelajaran Problem Base Learning  dalam pembelajaran guru dapat memperjelas sajian pesan dan 

informasi sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar. Semakin meningkat kinerja guru dalam 

menggunakan model pembelajaran Problem Base Learning, pelaksanaan pembelajaran IPA maka 

akan semakin meningkat pula prestasi belajar siswa. Hal ini dapat terlihat dari peningkatan yang 

terjadi pada proses pembelajaran pada setiap siklus dalam pembelajaran IPA siswa  kelas VIII C 

SMPN 6 Kotabumi. 

 

Saran 

Bagi rekan guru yang akan melakukan penelitian serupa, hal yang perlu diperhatikan adalah model 

pembelajaran Problem Base Learning harus benar–benar mempertimbangkan waktu yang tersedia 

sehingga proses pembelajaran dapat berjalan efektif.  Proses pembimbingan siswa sebaiknya 

dilakukan secara individual agar benar–benar bisa menggali kesulitan belajar siswa. 
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ABSTRACT 

The purpose of this study is that researchers want to create a more interesting learning atmosphere, so that in 

the limited circumstances and conditions of PAK learning in public schools, students remain enthusiastic and 

full of perseverance. Specifically, it can be formulated: Increasing the activeness and number of students who 

complete their learning achievement through PAK learning with the Personal and Environmental theme with 

the Mind Map method for class V SD Inpres Siliaan 2 The action hypothesis is as follows: The use of the Mind 

Map method can increase interest and the number of students who complete learning achievement students in 

the subject of Christian Religious Education Theme 1 “Student Persons and Their Environment” semester I 

grade V SD Negeri Inpres Siliaan 2 academic year 2016/2017. The conclusion of this research can be used by 

all parties, both in any institution that can use or develop this classroom action research and this research can 

increase the achievement and learning outcomes of Christian Religious Education. 

Key Word: Learning Achievement, Mind Map 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah peneliti ingin menciptakan suasana pembelajaran yang lebih menarik, agar dalam 

keterbatasan situasi dan kondisi pembelajaran PAK di sekolah negeri, siswa tetap antusias dan penuh ketekunan. 

Secara khusus dapat dirumuskan: Meningkatkan keaktifan dan jumlah siswa yang tuntas prestasi belajarnya 

melalui  pembelajaran  PAK tema Pribadi dan Lingkungan dengan metode Mind Map kelas V SD  Inpres 

Siliaan 2  Hipotesis tindakan sebagai berikut : Penggunaan metode Mind Map dapat meningkatkan minat dan 

jumlah siswa yang  tuntas prestasi belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen Tema 1 

“Pribadi Siswa dan Lingkungannya” semester I kelas V SD Negeri Inpres Siliaan 2 tahun pelajaran 2016/2017. 

Kesimpulan penelitian ini dapat digunakan oleh semua pihak baik di Instansi manapun yang dapat memakai atau 

mengembangkan penelitian tindakan kelas ini dan penelitian ini dapat menaikan prestasi dan hasil belajar 

Pendidikan Agama Kristen 

Kata Kunci: Prestasi Belajar, Mind Map 

 

 

Latar Belakang 

Agama memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan umat manusia. Agama menjadi penunjuk 

jalan dalam upaya mewujudkan suatu kehidupan yang bermakna, damai dan bermartabat. Menyadari 

bahwa peran agama sangat penting bagi kehidupan umat manusia, maka internalisasi agama dalam 

kehidupan setiap pribadi menjadi sebuah keniscayaan, yang ditempuh melalui pendidikan, baik di 

lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat.  

 

Pendidikan agama dimaksud untuk membentuk siswa menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia serta meningkatkan potensi spiritual. Akhlak 

mulia mencakup etika, budi pekerti, dan moral sebagai perwujudan dari pendidikan agama. 
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Peningkatan potensi spiritual mencakup pengenalan, pemahaman, dan pemahaman nilai-nilai 

keagamaan dalam kehidupan individual ataupun kolektif kemasyarakatan. 

 

Pendidikan Agama Kristen merupakan suatu usaha yang dilakukan agar siswa memiliki kemampuan 

untuk membangun hidup yang semakin beriman Kristiani dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha 

Esa sesuai dengan ajaran Gereja Kristen. Membangun hidup beriman Kristiani berarti membangun 

kesetiaan pada Injil Yesus Kristus, yang memiliki keprihatinan tunggal, yakni Kerajaan Allah. 

Kerajaan Allah merupakan situasi dan peristiwa penyelamatan : situasi dan perjuangan untuk 

perdamaian dan keadilan, kebahagiaan dan kesejahteraan, persaudaraan dan kesetiaan serta 

kelestarian lingkungan hidup, yang dirindukan oleh setiap orang dari pelbagai agama dan 

kepercayaan. 

 

Pelajaran PAK, khususnya di sekolah negeri adalah suatu tantangan. Hal ini disebabkan karena 

jumlah siswa yang sedikit dan tidak adanya ruang kelas sehingga pelajaran PAK sering harus 

berpindah-pindah tempat, kadang di ruang perpustakaan, kadang di UKS, kadang di gudang bahkan 

kadang di emperan kelas. 

 

Jumlah siswa yang sedikit dan tempat pembelajaran yang berpindah-pindah menyebabkan siswa 

kurang berminat untuk mengikuti pembelajaran PAK. Pelajaran PAK juga tidak termasuk mata 

pelajaran yang ikut dalam Ujian Negara. Hal tersebut menyebabkan siswa menganggap remeh dan                  

semakin tidak berminat untuk mengikuti pelajaran PAK. 

 

Dalam situasi seperti itu guru harus pandai menciptakan situasi, kreatif dan pandai memiliki metode 

sehingga pembelajaran PAK dapat lebih menarik dan membangkitkan minat siswa. Siswa usia 11 

hingga 12 tahun (kelas V SD) pada umumnya mulai mengalami perubahan-perubahan fisik dan psikis 

yang mencolok pada dirinya. 

 

Perubahan-perubahan itu terkadang menimbulkan konflik dalam diri mereka, sehingga mereka sering  

kelihatan bingung, gelisah, diam dan ada pula yang menjadi nakal. Oleh karena itu, mereka perlu 

mendapat pendampingan yang benar. Membelajarkan materi pribadi dan lingkungan adalah tepat 

untuk membeSiliaan 2 mereka yang masih remaja. Akan tetapi membelajarkan materi pada anak yang 

sedang mengalami transisi adalah tidak mudah. Tentu saja membutuhkan pendekatan yang tepat untuk 

membelajarkan materi tersebut. 

  

Berdasarkan pengalaman peneliti mengajar di SD Inpres Siliaan 2, Siliaan 2 siswa kurang berminat 

untuk mengikuti pembelajaran  PAK. Siswa juga mengalami perubahan tingkah laku seperti hal 

diungkapkan di atas. Mereka juga menganggap remeh terhadap pembelajaran PAK karena mereka 

lebih mementingkan mata pelajaran lainnya.  

 

Pada saat belajar, siswa cenderung menghafal. Begitu juga mempelajari materi dirinya dan 

lingkungan cenderung dihafal tidak dimaknai isinya. Jadi walau belajar materi tersebut tingkah laku 

merekapun tidak nampak perubahannya.  

 

Untuk mengatasi masalah tersebut di atas, salah satu alternatif yang diajukan peneliti adalah 

pembelajaran dengan metode Mind Map. Dengan metode Mind Map siswa diajak untuk memetakan 

materi yang harus dipelajari. Siswa diminta untuk mencari hubungan-hubungan yang ada antar materi 

dan mencari prasarat-prasarat yang ada. Jadi anak melakukan eksploSiliaan 2 pengetahuan yang dia 
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miliki. Diharapkan siswa lebih tertarik mengikuti pelajaran khususnya dalam membelajarkan materi 

dirinya dan lingkungan.  

 

Secara khusus pada tema “Pribadi dan Lingkungan” ini diharapkan siswa mampu menemukan diri, 

mengenal dan menerima diri sebagai laki-laki dan perempuan, serta mampu membentuk dirinya 

menjadi pribadi yang utuh dan saling menghargai serta bekerja sama dalam usaha mengembangkan 

diri sesuai dengan rencana Allah. 

 

Langkah demi langkah menulis bahwa Mind Map dapat mengatasi permasalahan-permasalahan dalam 

belajar yang bersumber dari tidak adanya penggunaan kedua belah otak secara sinergis. Cara kerja 

Mind Map sudah sesuai dengan cara kerja alami otak kita. Mind Map menggunakan kedua belah otak 

kita secara bersamaan dan seimbang. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasar latar belakang seperti digambarkan di atas maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini: 

Apakah pembelajaran PAK tema “Pribadi dan Lingkungan” melalui metode Mind Map siswa kelas V 

SD Inpres Siliaan 2?, dapat meningkatkan minat dan jumlah siswa yang tuntas prestasi belajarnya? 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah peneliti ingin menciptakan suasana pembelajaran yang lebih menarik, 

agar dalam keterbatasan situasi dan kondisi pembelajaran PAK disekolah negeri, siswa tetap antusias 

dan penuh ketekunan. Secara khusus dapat dirumuskan: Meningkatkan keaktifan dan jumlah siswa 

yang tuntas prestasi belajarnya melalui pembelajaran PAK tema Pribadi dan Lingkungan dengan 

metode Mind Map kelas V SD  Inpres Siliaan 2 . 

 

Kajian Teori 

Sutanto Windura (2008) menuliskan “Mind Map adalah suatu teknik grafis yang memungkinkan kita 

untuk mengeksploSiliaan 2 seluruh kemampuan otak kita untuk keperluan berpikir dan belajar. 

Metode Mind Map sudah sesuai dengan cara krja alami otak manusia”. Sutanto Windura dalam 

bukunya, “Mind Map, Langkah demi Langkah” dnegan sangat yakin juga mengatakan bahwa metode 

Mind Map adalah “solusi wajib kalau Anda ingin menyelesaikan seluruh permasalahan belajar”. 

Kelihatannya agak berlebihan ungkapannya, namun kalau nanti kita mengenal Mind Map kita akan 

dapat menrima ungkapan penulis tersebut. 

 

Hakikat pembelajaran adalah suatu sistem belajar yang terencana dan sistematis dengan maksud agar 

proses belajar seseorang atau kelompok orang dapat berlangsung sehingga terjadi perubahan, yakni 

meningkatkan kompetensi pembelajar tersebut. Karena itu, guru sebagai ujung tombak dalam 

pembelajaran seharusnya berusaha menciptakan sistem lingkungan atau kondisi yang kondusif agar 

kegiatan belajar dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. 

 

Belajar berkat mengalami, baik mengalami secara langsung maupun mengalami secara tidak langsung 

(melalui media). Dengan kata lain belajar terjadi di dalam interaksi dengan lingkungan. (lingkungan 

fisik dan lingkungan sosial).  

 

Kata minat sama dengan kata interesi dalam bahasa inggris yang berarti “berada di dalam”, 

“memperhatikan”, membuat suatu perbedaan”. Minat merupakan bagian emosional dari kehidupan 

individu yang disangkutpautkan dengan kebiasaan umum dari aktivitas (K.C. Garrison, 1951). 
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Pengertian tersebut menunjukkan bahwa minat berada dalam diri individu dalam kaitannya dengan 

aktivitas hidupnya. 

 

Menurut Winkel (1991 : 42) hasil belajar merupakan bukti keberhasilan yang telah dicapai siswa di 

mana setiap kegiatan belajar dapat menimbulkan suatu perubahan yang khas. Dalam hal ini hasil 

belajar meliputi keaktifan, ketrampilan proses, motivasi, juga prestasi belajar. Prestasi adalah 

kemampuan seseorang dalam menyelesaikan kegiatan, secara singkat dapat dikatakan prestasi adalah 

hasil usaha. Perbeda hasil belajar dengan prestasi belajar, bahwa penilaian hasil belajar dilakukan 

seSiliaan 2 setelah suatu kegiatan pembelajaran dilaksanakan, sementara penilaian belajar dilakukan 

setelah beberapa Siliaan 2 penilaian hasil belajar dan hasil belajar yang terakhir dianggap sebagai 

prestasi belajar karena diharapkan merupakan hasil yang maksimal, tetapi kedua istilah tersebut 

dikatakan identik karena sama-sama merupakan hasil usaha yaitu belajar. 

 

Model Pembelajaran Mind Mapping merupakan model pembelajaran yang dapat mengembangkan 

kreatifitas, keaktifan, daya hafal, pengetahuan dan kemandirian siswa dalam mencapai tujuan 

pembelajaran. Menurut Aris Shoimin (2014: 105), “Mind Mapping atau npemetaan pikiran adalah 

teknik pemanfaatan seluruh otak dengan menggunakan citra visual dan prasarana grafis lainnya untuk 

membentuk kesan”. Sedangkan menurut Michalko dalam Tony Buzan (2013: 2), “Mind Map adalah 

alternatif pemikiran keseluruhan otak terhadap pemikiran linear. Mind Map menggapai ke segala arah 

dan menangkap berbagai pikiran dari segala sudut”. 

 

Pada dasarnya metode mencatat ini, barangkat dari hasil sebuah penelitian tentang cara otak 

memperoses informasi. Semula para ilmuan menduga bahwa otak memperoses dan menyimpan 

informasi secara linier, seperti metode mencatat tradisional. Namun, sekarang mereka mendapati 

bahwa otak mengambil informasi secara bercampuran antara gambar, bunyi, aroma, pikiran dan 

perasaan dan memisah-misahkan kedalam bentuk linier, misalnya dalam bentuk tulisan atau orasi. 

Saat otak mengingat informasi, biasanya dilakukan dalam bentuk gambar warna warni, simbol, bunyi, 

dan perasaan. 

 

Oleh karena itu, agar peta pikiran dapat berfungsi secara maksimal ada baiknya dibuat warna warni 

dan menggunakan banyak gambar dan simbol sehingga tampak seperti karya seni. Hal ini bertujuan 

agar metode mencatat ini dapat membantu individu mengingat perkataan dan bacaan, meningkatkan 

pemahaman terhadap materi, membantu mengorganisasikan materi dan memberikan wawasan baru. 

Peta pikiran menirukan proses berfikir ini, memungkinkan individu berpindah-pindah topik. Individu 

merekam informasi melalui simbol, gambar, arti emosional, dan warna. Mekanisme ini sama persis 

dengan cara otak memperoses berbagai informasi yang masuk. Dan karena peta pikiran melibatkan 

kedua belah otak, anda dapat mengingat informasi dengan lebih mudah 

 

Mind Mapping memungkinkan kita menyusun fakta dan pikiran dengan melibatkan cara kerja alami 

otak sehingga mengingat informasi akan lebih mudah dan lebih bisa di andalkan dibandingkan 

menggunakan teknik pencatatan tradisional. Yuliatul dalam Guspriyanto (2012: 23) menjelaskan 

bahwa kekurangan dari catatan linier adalah sebagai berikut: Waktu terbuang untuk menulis kata-kata 

yang tidak memiliki hubungan dengan ingatan. Waktu terbuang untuk membaca kembali kata-kata 

yang tidak perlu (kurang lebih 90%).. Waktu terbuang untuk cari kata kunci pengingat. Hubungan 

kata kunci pengingat terputus oleh kata-kata yang memisahkan. Kata kunci pengingat terpisah oleh 

jarak. 
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Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir yang telah dipaparkan di atas, dapat diajukan hipotesis 

tindakan sebagai berikut : Penggunaan metode Mind Map dapat meningkatkan minat dan jumlah 

siswa yang  tuntas prestasi belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen Tema 1 

“Pribadi Siswa dan Lingkungannya” semester I kelas V SD Negeri Inpres Siliaan 2 tahun pelajaran 

2016/2017. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Perencanaan Penelitian Tindakan Kelas ini, dikembangkan berdasarkan pengalaman peneliti sebagai 

guru di SD  Inpres Siliaan 2. Pada perencanaan tindakan akan tergambar seluruh proses pembelajaran 

yang akan disajikan, waktu yang diperlukan serta langkah – langkah pelaksanaannya. Pada 

pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas ini dilakukan dalam dua Siliaan 2 putaran atau siklus atau dua 

Siliaan 2 tatap muka. 

 

Penelitian Tindakan Kelas ini dilakukan pada siswa kelas V SD  Inpres Siliaan 2, yang menjadi subjek 

penelitian sebanyak 12 orang siswa.  

 

Dalam Penelitian Tindakan Kelas ini, yang akan memantau kegiatan pelaksanaan pembelajaran 

adalah melalui lembar penelitian. Lembar observasi dibuat agar dapat menghasilkan peningkatan 

dalam pendidikan dan pengajaran pada kelas yang menjadi subjek penelitian. 

 

Hasil Penelitian Tindakan Kelas ini diperoleh melalui data hasil observasi melalui pengamatan dalam 

kegiatan belajar mengajar. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti yang hasilnya sebagai berikut : 

Tabel Hasil Pembelajaran Secara Konvensional (TO). 

NO 

KELOMPOK 

 

 

JUMLAH 

SISWA 

JUMLAH 

SISWA 

BERTANYA 

JUMLAH 

SISWA 

MENJAWAB 

JUMLAH SISWA 

BERPENDAPAT 

1. I 4 3 1 1 

2. II 4 2 3 1 

3. III 4 2 2 1 

4. IV 2 3 2 1 

JUMLAH 14 10 8 4 

PROSENTASE 100% 31,25% 25 % 12, 50% 

 

Dari hasil penelitian awal yang dilakukan lewat tes awal (TO), diperoleh : jumlah siswa yang bertanya 

31,25%, siswa yang menjawab 25%, siswa yang berpendapat 12,50%. 
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Selanjutnya peneliti membagi tahapan – tahapan penelitian dengan menggunakan 2 (dua) siklus. 

Pertemuan Pertama / siklus 1. 

 

Dari hasil pengamatan yang dilakukan peneliti maka didapatkan hasil sebagai berikut : jumlah siswa 

yang bertanya 43,75%, siswa yang menjawab 15,62% dan siswa yang berpendapat 18,75% dengan 

tabel sebagai berikut : 

 

Tabel 2 

NO KELOMPOK 
JUMLAH 

SISWA 

JUMLAH 

SISWA 

BERTANYA 

JUMLAH 

SISWA 

MENJAWAB 

JUMLAH SISWA 

BERPENDAPAT 

1. I 4 3 1 2 

2. II 4 4 2 1 

3. III 4 4 1 2 

4. IV 2 3 1 1 

JUMLAH 14 14 5 6 

PROSENTASE 100% 43,75% 15,62 % 18,75% 

 

Dengan demikian dari siklus pertama dapat diketahui adanya peningkatan keaktifan siswa.Walaupun 

dari hasil pengamatan ada beberapa hal yang belum tercapai yaitu banyaknya siswa yang menjawab 

pertanyaan dan siswa yang berpendapat mengenai materi yang disajikan. Adapun hal lain yang terjadi 

adalah banyaknya siswa yang tidak ikut diskusi dan cenderung pasif dalam mengikuti pembelajaran 

tersebut. Untuk mengurangi masalah tersebut pada siklus kedua diberikan tambahan perangkat yaitu 

disediakannya materi yang luas oleh guru, sehingga siswa dapat meneliti dan mempelajari materi 

tersebut sebelum presentasi dijalankan. 

 

Pertemuan Kedua / siklus 2. 

Pada waktu melakukan presentasi dan prosesnya, peneliti langsung melakukan penilaian dengan cara 

mencatat dan menghitung siswa yang mengajukan pertanyaan, menjawab dan member tanggapan, dan 

ini disebut sebagai tes – 2 (t -2). 

 

Dari hasil pengamatan yang dilakukan peneliti maka didapatkan hasil sebagai berikut : jumlah siswa 

yang bertanya 50%, siswa yang menjawab 21,81%, dan siswa yang berpendapat 25% dengan table 

sebagai berikut : 

Tabel Prosentase Presentasi Siswa Dengan Materi Disediakan Guru Dan Diadakan 

Penilaian Khusus Bagi Mereka Yang Aktif Dan Sanksi (Nilai 0) Bagi Yang Pasif 

NO KELOMPOK 
JUMLAH 

SISWA 

JUMLAH 

SISWA 

BERTANYA 

JUMLAH 

SISWA 

MENJAWAB 

JUMLAH SISWA 

BERPENDAPAT 

1. I 4 5 1 2 

2. II 4 5 2 2 

3. III 4 4 2 2 

4. IV 2 3 3 2 

JUMLAH 14 17 8 8 

PROSENTASE 100% 50,12% 25 % 25% 
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Dari hasil observasi selama siklus dua berlangsung, didapatkan kondisi berikut ini : selama 

pembelajaran dengan metode presentasi siswa lebih banyak aktif baik dengan cara bertanya, 

mengemukakan pendapat atau menambah jawaban yang telah diberikan kelompok lain, suasana kelas 

menjadi hidup dan siswa antusias dalam mengikuti pembelajaran dengan metode ini. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 

Penelitian ini dapat digunakan oleh semua pihak baik di Instansi manapun yang dapat memakai atau 

mengembangkan penelitian tindakan kelas ini dan penelitian  ini dapat menaikan prestasi dan hasil 

belajar Pendidikan Agama Kristen 

 

Saran 

Agar penelitian ini dapat dijadikan tolak ukur untuk penelitian selanjutnya di masa mendatang 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Ahmadi, A. dan Supriyono, W. 2004. Psikologi Belajar ( Edisi Revisi ). Jakarta: Rieneke Cipta. 

Dalyono, M. , 1997. Psikologi Pendidikan Cetakan I. Jakarta:Rieneke Cipta 

Dimyati dan Mudjiono. 1999. Belajar dan Pembelajaran. Jakarta : Depdikbud dan PT Rieneke Cipta 

Djamarah, S.B. 2002. Psikologi Belajar. Jakarta:Rieneke Cipta 

Hamalik, O. 2006. Proses Belajar Mengajar. Bandung:Bumi Aksara. 

Hardjana, A. G, 2007. Model-model Pembelajaran Dalam Pendidikan Agama Kristen Di Sekolah 

Dasar. Semarang:LPMP 

Hofmann, Ruedi. (1988. Sebuah Gagasan:Kitab Suci dan Sekolah Minggu. Rohani, Januari halaman 

10 – 13 

Jacobs, Tom,1992. Silabus Pendidikan Iman Kristen. Yogyakarta : Kanisius.  

Komkat, 2004.Menjadi Murid Yesus 5. Yogyakarta:Kanisius 

Poerwadarminta, W.J.S. 1990. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta:Balai Pustaka. 

Purwanto, N. 1990. Psikologi Pendidikan. Bandung:Remaja Rosdakarya. 

Sardiman, A.M. 2004. Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, Jakarta:PT. Raja Grapindo Persada. 

 

 

Fintje Martha Mokobimbing, S.Pd.K 

SD Inpres Siliaan 2 Provinsi Sulawesi Utara 

 

 

********* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ISSN : 2620-9748 

 

│   Vol. 5  │ No. 8 │ Agustus 2022 │    ISSN : 2620-9748              74 

 

EFFORTS TO INCREASE CITIZENS EDUCATION LEARNING 
OUTCOMES BY USING THE EXERCISE METHOD (DRILL) 

WITH GROUPING 
 

UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PENDIDIKAN 
KEWARGANEGARAAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE 

LATIHAN (DRILL) DENGAN PENGELOMPOKKAN 
 

Mutmainah, S.Pd.SD 

SD Negeri 2 Sumber Bahagia Provinsi Lampung 

 

 

ABSTRACT 

This study aims to improve the learning outcomes of civic education in Class II.A students of SD Negeri 2 

Sumber Bahagia for the 2018/2019 academic year by using the drill method by grouping. Then the action 

hypothesis in this study is: through learning using the drill method with grouping can improve student learning 

outcomes. This type of research is Classroom Action Research. This research was carried out in two cycles, 

each cycle having 3 meetings. The research subjects were Class II.A students of SD Negeri 2 Sumber Bahagia 

for the 2018/2019 academic year which consisted of 30 students, on the subject of mutual cooperation. Based on 

the research data, it can be concluded that learning using the drill learning method with grouping can improve 

the learning outcomes of Class II.A students of SD Negeri 2 Sumber Bahagia in the odd semester of the 

2018/2019 academic year. This can be seen from the increase in student learning outcomes from cycle I to cycle 

II, from 20 students to 24 students or from 66.67% in the first cycle to 80% in the second cycle and an increase 

of 13.33%. 

Key Word: Improving Learning Outcomes, Practice Learning Method (Drill) with Grouping. 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar pendidikan kewarganegaraan pada siswa Kelas II.A 

SD Negeri 2 Sumber Bahagia Tahun Pelajaran 2018/2019 dengan menggunakan metode latihan (drill) dengan 

pengelompokkan. Kemudian hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah: melalui pembelajaran menggunakan 

metode latihan (drill) dengan pengelompokkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Jenis penelitian ini 

adalah Penelitian Tindakan Kelas. Penelitian ini dilaksanakan dua siklus, tiap siklusnya 3 kali pertemuan. 

Subjek penelitian siswa Kelas II.A SD Negeri 2 Sumber Bahagia Tahun Pelajaran 2018/2019 yang terdiri dari 

30 siswa, pada pokok bahasan gotong royong. Berdasarkan data hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran latihan (drill) dengan pengelompokkan dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa Kelas II.A SD Negeri 2 Sumber Bahagia semester ganjil tahun pelajaran 

2018/2019. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan hasil belajar siswa dari siklus I ke siklus II, 20 siswa menjadi 

24 siswa atau dari 66,67% pada siklus I menjadi 80% pada siklus II dan peningkatannya sebesar 13,33%. 

Kata Kunci: Meningkatkan Hasil Belajar, Metode Pembelajaran Latihan (Drill) dengan Pengelompokkan. 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Perkembangan suatu bangsa ditentukan dari kualitas sumber daya manusia yang ada di dalamnya. 

Bangsa yang maju adalah bangsa yang mempuyai sumber daya manusia yang unggul. Pendidikan 

sangat erat kaitannya dengan perkembangan dan pembangunan nasional di Indonesia. Dengan 

pendidikan yang berkualitas maka dapat menciptakan sumber daya manusia yang juga berkualitas. 

Pembangunan nasional di bidang pendidikan adalah suatu upaya demi mencerdaskan kehidupan 

bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam mewujudkan masyarakat 



 ISSN : 2620-9748 

 

│   Vol. 5  │ No. 8 │ Agustus 2022 │    ISSN : 2620-9748              75 

 

yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Berhasilnya suatu tujuan pendidikan 

tergantung pada bagaimana proses pembelajaran yang dialami oleh siswa.  

 

Seorang guru dituntut untuk teliti dalam memilih dan menerapkan metode pembelajaran yang sesuai 

dengan tujuan yang ingin dicapai. Menciptakan kegiatan pembelajaran yang mampu menciptakan 

hasil belajar yang efektif merupakan tugas dan kewajiban guru (Slameto, 2003:187). Pendidikan akan 

berhasil dengan maksimal manakala setiap elemen dari pendidikan baik dari bawah sampai atas 

senantiasa berorientasi pada tujuan pendidikan nasional yaitu menurut UU No.20 tahun 2003 pasal 3 

disebutkan bahwa: Tujuan pendidikan nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik 

agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada tuhan yang maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreative, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab. 

 

Berdasarkan tujuan pendidikan nasional menurut UU No.20 tahun 2003 maka dapat kemukakan 

bahwa tujuan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 

serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 

untuk berkembangnya potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara 

yang demokratis serta bertanggung jawab. 

 

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam perkembangan dan pembangunan suatu 

negara. Negara dikatakan maju dalam segala bidang baik dalam bidang ekonomi, teknologi, pertanian 

ataupun yang lainnya tidak terlepas dari peran pendidikan. Hal ini dikarenakan orang cerdas atau 

berpendidikan akan dapat memberikan kontribusi yang positif kepada negara. Untuk menjawab 

tuntutan tersebut, dewasa ini telah banyak dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan 

peningkatan mutu pendidikan nasional. Hal ini dapat kita lihat dengan banyaknya usaha-usaha 

perubahan dan perbaikan-perbaikan pada sistem pendidikan. Dimana usaha perbaikan dan perubahan 

ini mencakup dari berbagai aspek seperti: kebijakkan, kurikulum, segi material, kesejahteraan para 

guru dan penempatan guru profesional di daerah terpencil. 

 

Guru sebagai tenaga pendidikan harus dapat mengembangkan potensi peserta didik secara optimal 

dengan kemampuan untuk berkreasi, mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah-

masalah yang dihadapi, sehingga nantinya dapat melaksanakan fungsinya sebagai warga negara. 

Dalam memberdayakan siswa secara optimal maka tidak terlepas dari pembelajaran yang sesuai 

dengan karakteristik siswa.  

 

Keberhasilan pembelajaran dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor internal dari dalam diri siswa, 

maupun faktor eksternal yang berasal dari luar siswa. Pada hakikatnya belajar merupakan proses 

perubahan tingkah laku yang relatif tetap. Dalam proses ini perubahan tidak terjadi sekaligus tetapi 

terjadi secara bertahap dan tergantung juga pada faktor-faktor pendukung belajar yang mempengaruhi 

siswa. Faktor-faktor ini umumnya dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu faktor internal dan faktor 

eksternal. Faktor internal berhubungan dengan segala sesuatu yang ada pada diri siswa yang 

menunjang pembelajaran, seperti inteligensi, bakat, kemampuan motorik pancaindra, dan skema 

berpikir. Faktor eksternal merupakan segala sesuatu yang berasal dari luar diri siswa yang 

mengkondisikannya dalam pembelajaran, seperti pengalaman, lingkungan sosial, metode belajar-

mengajar, strategi belajar-mengajar, fasilitas belajar dan dedikasi guru. Keberhasilannya mencapai 

suatu tahap hasil belajar memungkinkannya untuk belajar lebih lancar dalam mencapai tahap 

selanjutnya. 
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Sebagai salah satu faktor internal yang mempengaruhi belajar yakni minat, minat adalah 

kecenderungan seseorang terhadap objek atau suatu kegiatan yang digemari yang disertai dengan 

perasaan senang, adanya perhatian dan keaktifan berbuat. Minat besar pengaruhnya terhadap hasil 

belajar siswa, bila bahan pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa, maka siswa tidak 

akan belajar dengan sebaik-baiknya karena tidak ada daya tarik baginya. Siswa yang tidak berminat 

terhadap suatu pelajaran tidak mempunyai perhatian terhadap apa yang diajarkan guru, siswa menjadi 

acuh, tidak mendengarkan penjelasan guru, bahkan ribut sendiri. 

 

Selain faktor minat, motivasi juga berpengaruh terhadap keberhasilan belajar siswa. Motivasi 

merupakan suatu perubahan yang terdapat dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu guna 

mencapai tujuan. Tujuan yang hendak dicapai siswa ini merupakan pendorong atau penyemangat bagi 

siswa untuk lebih giat belajar. Dengan motivasi ini, siswa menjadi tekun dalam proses belajar 

mengajar, dan dengan motivasi pula kualitas hasil belajar siswa dapat diwujudkan dengan baik. Siswa 

yang mempunyai motivasi kuat dan jelas akan tekun dalam proses belajar mengajar dan akan berhasil 

dalam belajarnya.  

 

Selanjutnya, salah satu faktor eksternal yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan belajar adalah 

terletak pada guru. Metode pembelajaran yang digunakan oleh guru mempengaruhi belajar siswa. 

Cara menyajikan bahan pelajaran yang menarik akan membuat siswa tertarik untuk belajar, sedangkan 

metode pembelajaran yang kurang baik akan mempengaruhi belajar siswa yang kurang baik pula. 

 

Proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas sebaiknya tidak hanya didominasi oleh guru saja, 

akan tetapi harus siswa yang lebih aktif karena memang siswa yang belajar bukan guru, sehingga 

siswa tidak lagi sebagai objek belajar akan tetapi sebagi subjek belajar. Jadi jelaslah bahwa memang 

siswa yang harus berperan aktif dalam proses pembelajaran untuk mendapatkan dan mengembangkan 

pengetahuan itu, sementara peran guru bukan sebagai satu-satunya sumber belajar akan tetapi sebagai 

mediator dan fasilitator dalam rangka membantu optimalisasi belajar siswa. 

 

Pembelajaran adalah sesuatu yang dilakukan oleh siswa, bukan dibuat untuk siswa. Pembelajaran 

pada dasarnya merupakan upaya pendidik untuk membantu siswa melakukan kegiatan belajar. Tujuan 

pembelajaran adalah terwujudnya efisiensi dan efektivitas kegiatan belajar yang dilakukan siswa 

(Isjoni, 2007:11). Dalam melakukan proses pembelajaran, guru harus dapat memilih dan 

menggunakan beberapa metode pembelajaran. Banyak metode pembelajaran yang dipakai oleh guru 

yang mana masing-masing metode mempunyai kelebihan dan kekurangan, kekurangan suatu metode 

dapat ditutupi oleh metode pembelajaran yang lain sehingga guru dapat menggunakan beberapa 

metode pembelajaran dalam melakukan proses pembelajaran. Pemilihan suatu metode pembelajaran 

perlu memperhatikan suatu materi yang disampaikan, tujuan pembelajaran, waktu yang tersedia, dan 

banyaknya siswa serta hal-hal yang berkaitan dengan proses pembelajaran. 

 

Proses pembelajaran merupakan suatu kegiatan melaksanakan kurikulum dalam lembaga pendidikan 

supaya siswa dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan pendidikan pada dasarnya 

mengantarkan para siswa menuju perubahan tingkah laku baik intelektual, moral, maupun sosial 

budaya. Dengan pendidikan diharapkan supaya siswa dapat hidup mandiri sebagai individu maupun 

makhluk sosial. Proses pembelajaran itu sendiri menekankan pada terjadinya interaksi antara siswa, 

guru, metode, kurikulum, sarana, dan aspek lingkungan yang terkait untuk mencapai kompetensi 

pembelajaran. Kompetensi akan tercapai dengan maksimal ketika semua komponen terpenuhi sesuai 

dengan fungsinya masing-masing. 
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Untuk mencapai tujuan nasional di bidang pendidikan diperlukan peningkatan dan penyempurnaan 

penyelenggaraan pendidikan nasional yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan ilmu 

pengetahuan serta perkembangan masyarakat dalam arti membentuk manusia Indonesia seutuhnya 

dan membentuk manusia yang berkualitas. 

 

Sejalan dengan itu, pendidikan kewarganegaraan sebagai salah satu ilmu dasar yang telah berkembang 

dengan pesat baik dalam materi maupun kegunaannya sehingga dapat menjadi salah satu tolak ukur 

keberhasilan dalam proses pembelajaran. Pelajaran pendidikan kewarganegaraan diberikan untuk 

mempersiapkan agar siswa sanggup menghadapi perubahan dalam kehidupan yang akan datang yang 

selalu berkembang melalui latihan atas dasar pemikiran yang logis, rasional, kritis, cermat, efektif, 

dan efisien. 

 

Metode pembelajaran dalam pendidikan kewarganegaraan merupakan bagian yang penting dalam 

proses pembelajaran untuk mencapai keberhasilan di sekolah. Tetapi dalam kenyataannya masih 

banyak guru dalam melaksanakan program pembelajaran pendidikan kewarganegaraan kurang 

memperhatikan metode pembelajarannya, sehingga hasil belajar pendidikan kewarganegaraan belum 

dapat diwujudkan dan sesuai yang diharapkan oleh karena itu perlu adanya perhatian terhadap metode 

pembelajaran agar terjadi peningkatan hasil belajar. 

 

SD Negeri 2 Sumber Bahagia telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa, yaitu dengan memilih guru yang sesuai dengan mata pelajaran, melengkapi sarana dan 

prasarana yang ada, melakukan pembenahan dan perbaikan ruang belajar, gedung sekolah, dan selalu 

mengaktifkan kegiatan belajar mengajar dan disiplin bagi para guru dan siswa guna meningkatkan 

hasil belajar siswa. 

 

Berdasarkan hasil pra penelitian yang dilakukan di Kelas II.A SD Negeri 2 Sumber Bahagia, 

diperoleh data nilai ulangan harian Tahun Pelajaran 2018/2019 sebagai berikut: 

 

Tabel. Data Hasil Pra Penelitian Nilai Belajar Pendidikan Kewarganegaraan Kelas II.A Semester 

Ganjil SD Negeri 2 Sumber Bahagia Tahun Pelajaran 2018/2019. 

Nilai Kriteria Jumlah Siswa Persentase 

  75 Tuntas 18 60 % 

< 75 Tidak Tuntas 12 40 % 

Jumlah 30 100 % 

Sumber Data: Daftar Nilai Ulangan Harian  

 

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di SD 

Negeri 2 Sumber Bahagia, diketahui bahwa hasil belajar siswa masih rendah, hal tersebut ditunjukkan 

oleh: Siswa menganggap pelajaran pendidikan kewarganegaraan sebagai pelajaran yang sulit. Sering 

kali ketika diberi kesempatan untuk bertanya siswa hanya berdiam, sementara siswa belum 

memahami materi yang disampaikan guru. Sebagian besar siswa yang tidak mengerjakan latihan yang 

diberikan guru secara mandiri, siswa lebih banyak menyalin jawaban yang telah dikerjakan oleh 

teman atau guru di depan kelas. Beberapa siswa sering tidak mengerjakan pekerjaan rumah (PR) 

sehingga kurang mengerti materi yang telah dijelaskan. Masih banyak siswa yang tidak 

memperhatikan guru ketika sedang menjelaskan materi pelajaran seperti melamun dan mengobrol. 
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Rendahnya hasil belajar ini merupakan dampak dari berbagai masalah yang muncul dalam 

pembelajaran sehingga diperlukan suatu solusi untuk mengatasinya. Berdasarkan hasil pra penilitian 

terhadap hasil ulangan harian mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan maka untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa perlu diterapkan metode latihan (drill). Metode latihan (drill) adalah suatu metode 

pembelajaran yang dimaksudkan untuk memperoleh ketangkasan dan keterampilan setelah apa yang 

telah dipelajari.  

 

Kelebihan metode latihan (drill) yaitu untuk memperoleh kecakapan motoris seperti menulis, 

melafalkan huruf, kata-kata atau kalimat, untuk memperoleh kecakapan mental, seperti dalam 

menghafal suatu kalimat, memahami suatu isi dari bacaan, untuk memperoleh kecakapan dalam 

bentuk asosiasi yang dibuat, seperti hubungan huruf-huruf dalam ejaan, dan penggunaan tanda baca, 

pembentukan kebiasaan yang dilakukan dan menambah ketepatan serta kecepatan pelaksanaan. 

  

Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah pembelajaran pendidikan kewarganegaraan 

dengan menggunakan metode latihan (drill) dengan pengelompokkan dapat meningkatkan hasil 

belajar pendidikan kewarganegaraan pada siswa kelas II.A SD Negeri 2 Sumber Bahagia tahun 

pelajaran 2018/2019? 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan yang diharapkan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar 

pendidikan kewarganegaraan pada siswa Kelas II.A SD Negeri 2 Sumber Bahagia Tahun Pelajaran 

2018/2019 dengan menggunakan metode latihan (drill) dengan pengelompokkan. 

 

METODE PENELITIAN 

Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, guru menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, Sedangkan jenis penelitian 

yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas (PTK), yaitu dengan berusaha mengkaji, merefleksi 

secara kritis dan kolaboratif suatu rencana pembelajaran terhadap kinerja guru serta interaksi antara 

siswa dengan siswa, dan siswa dengan guru. 

 

Subjek Penelitian 

Subjek penelitian tindakan kelas ini adalah siswa kelas II.A SD Negeri 2 Sumber Bahagia Semester 

Ganjil Tahun Pelajaran 2018/2019. Dengan jumlah siswa laki-laki sebanyak 17 orang dan jumlah 

siswa perempuan sebanyak 13 orang, sehingga jumlah siswa secara keseluruhan adalah 30 orang. 

 

Faktor yang Diteliti 

Dengan penelitian tindakan kelas ini ada faktor yang akan diteliti, faktor tersebut yaitu: hasil belajar 

berupa pencapaian pemahaman konsep belajar sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

 

Cara Pengambilan Data 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini adalah perangkat tes. Data-data hasil 

penelitian tindakan kelas dikumpulkan melalui tes hasil belajar. Menurut Arikunto (2002:127) tes 

adalah “Serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur 

ketrampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau 

kelompok”. 
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Dalam penelitian ini Tes dilakukan pada setiap akhir siklus. Tes dilakukan untuk memperoleh data 

yang berkaitan dengan sejauh mana kemampuan siswa terhadap materi yang telah diberikan oleh guru 

selama siklus, dan akhirnya akan diperoleh data hasil belajar siswa atau tingkat keberhasilan siswa 

selama mengikuti pembelajaran. 

 

Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa meningkat dari setiap siklusnya. 

Peningkatan hasil belajar diharapkan diakhir adalah 75% siswa yang memperoleh ≥ 75. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yakni dalam penelitian ini guru 

berusaha untuk mengkaji, merefleksi secara kritis dan kolaboratif suatu rencana pembelajaran. Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar pada siswa Kelas II.A semester ganjil SD 

Negeri 2 Sumber Bahagia tahun pelajaran 2018/2019. Guru merancang pembelajaran dengan 

menggunakan metode latihan (drill) disertai pengelompokkan.  

 

Pembahasan 

Kegiatan pembelajaran yang dilakukan pasti mengharapkan hasil yang baik. Demikian pula pada 

kegiatan pembelajaran yang dijadikan sebagai bahan penelitian kali ini, diharapkan pembelajaran 

dengan menggunakan metode latihan (drill) dengan pengelompokkan dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa.  

 

Analisis data yang sudah dilakukan, didapatkan hasil belajar siswa meningkat pada setiap siklusnya, 

di mana pada siklus I siswa yang mendapat nilai sesuai dengan KKM ≥ 75 sebanyak 66,67%, 

sedangkan pada siklus II meningkat menjadi 80%, sehingga terjadi peningkatan sebesar 13,33%. 

Dengan demikian ketuntasan belajar pada siklus II telah mencapai atau memenuhi indikator 

keberhasilan tindakan, yaitu siswa yang mendapat nilai ≥ 75 minimal sebanyak 75% dari jumlah 

seluruh siswa. Dalam kegiatan pembelajaran pasti ada proses belajar pada diri siswa, belajar 

merupakan suatu kegiatan untuk merubah perilaku dari tidak tahu menjadi tahu, sehinga individu 

dikatakan telah belajar apabila terdapat perubahan perilaku pada siswa tersebut atau memperbaiki 

pengalaman yang telah dimiliki.  

 

Sebelum dilaksanakan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan menggunakan metode 

latihan (drill) dengan pengelompokkan pada siswa Kelas II.A SD Negeri Wates, siswa menganggap 

pelajaran pendidikan kewarganegaraan sangat sulit dan membosankan, mereka kurang antusias 

dengan pelajaran pendidikan kewarganegaraan, bahkan ada diantara mereka yang merasa malas 

dengan pelajaran pendidikan kewarganegaraan karena siswa tidak terlibat dalam proses pembelajaran. 

Hal ini berakibat pada masih banyaknya siswa yang tertinggal dalam memahami materi dan hasil 

belajar siswa yang belum tuntas. 

 

Hasil belajar siswa merupakan hasil dari proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Adapun hasil 

belajar pendidikan kewarganegaraan siswa dalam pembelajaran dengan menggunakan metode latihan 

(drill) dengan pengelompokkan pada siklus I dan siklus II dapat dilihat pada tabel dan diagram 

sebagai berikut:  
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Tabel. Hasil Belajar Siswa Siklus I dan Siklus II 

No Kategori Nilai 
Banyak Siswa Persentase 

Peningkatan 
Siklus I Siklus II Siklus I Siklus II 

1 Tuntas > 75 20 24 66,67% 80% 13,33% 

2 
Belum 

Tuntas 
< 75 10 6 33,33% 20% - 

Jumlah 30 30 100% 100% 13,33% 

 

Diagram . Hasil Belajar Siswa Siklus I dan Siklus II 

 
 

Berdasarkan tabel dan diagram di atas terlihat ada peningkatan hasil belajar siswa yang nilainya pada 

kategori tuntas dari 20 siswa menjadi 24 siswa atau meningkat 13,33% sehingga hasil belajar pada 

siklus II lebih baik dari pada siklus I meskipun masih ada 10 siswa yang belum tuntas pada siklus I 

dan masih ada 6 siswa yang belum tuntas pada siklus II, tetapi secara umum hasil belajar pada siklus 

II sudah memenuhi indikator keberhasilan yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran 

dengan menggunakan metode latihan (drill) disertai pengelompokkan terlihat meningkatkan rata-rata 

hasil belajar siswa karena siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran.  

 

Selain dapat menambah pemahaman siswa tentang materi yang dipelajari, siswa juga meningkatkan 

rasa percaya diri dalam mengungkapkan pendapat dalam berdiskusi bersama-sama temannya. Dalam 

pembelajaran dengan menggunakan metode latihan (drill) disertai pengelompokkan, siswa belajar 

menghargai pendapat dan hasil karya temannya serta saling bertukar pikiran dalam menyelesaikan 

tugas yang diberikan oleh guru. Hasil belajar di atas sesuai dengan pendapat Abdurrahman (2003:37) 

yang mengemukakan bahwa “hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui 

kegiatan belajar”. Mengenai tentang hasil belajar Winataputra (2001:26) juga mengemukakan bahwa 

“hasil belajar berupa perubahan atau tingkah laku seorang yang belajar akan berupa pengetahuan, 

keterampilan motorik, atau pengusaan nilai-nilai”.  

 

Dimayati (2006:3) hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak 

mengajar.  Peningkatan hasil belajar dari siklus I ke siklus II disebabkan karena dalam pembelajaran 

metode latihan (drill) disertai pengelompokkan ini siswa mampu memahami materi, siswa merasa 

senang karena dalam pembelajaran ini diberi kesempatan untuk aktif langsung dalam menemukan 

penyelesaian jawaban melalui contoh-contoh nyata yang sederhana yang sifatnya telah dipahami oleh 

siswa. Sehingga daya ingat siswa tentang materi pelajaran pendidikan kewarganegaraan dapat 

bertahan lama. 
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Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari penelitian tindakan kelas ini, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

dengan menggunakan metode latihan (drill) dengan pengelompokkan dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa Kelas II.A SD Negeri 2 Sumber Bahagia semester ganjil tahun pelajaran 2018/2019. Hal 

ini dapat dilihat dari peningkatan hasil belajar siswa dari siklus I ke siklus II, 20 siswa menjadi 24 

siswa atau dari 66,67% pada siklus I menjadi 80% pada siklus II dan peningkatannya sebesar 13,33%. 

 

Saran 

Disarankan bahwa untuk meningkatkan hasil belajar pendidikan kewarganegaraan siswa pada pokok 

bahasan gotong royong gunakanlah metode metode latihan (drill) dengan pengelompokkan. 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Abdurahman, Mulyana. 2003. Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar. Jakarta: PT Rineka Cipta. 

Adrian, 2004. Metode Mengajar Berdasarkan Tipologi Belajar Siswa. Jakarta: Rineka Cipta. 

Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian dalam Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta. 

Asyufi’i. 2009. Metode dan Teknik Pembelajaran di Kelas. Bandung: Trigenda Karya. 

Dimayati. 2006. Belajar dan Pembelajaran. Jakarta: Rineka Cipta. 

Hopkins. 1993. Prosedur Penelitian Tindakan Kelas. Bandung: Alfabeta. 

Isjoni. 2007. Cooperatif Learning Mengembangkan Kemampuan Belajar Kelompok. Bandung: 

Alfabeta. 

Julius. 1997. Teknik-Teknik Belajar Mengajar. Bandung: Refika Aditama. 

Karwono, dkk. 2010. Belajar dan Pembelajaran Serta Pemanfaatan Sumber Belajar. Jakarta: Cerdas 

Jaya. 

Kunandar. 2007. Guru Profesional. Edisi Refisi. Jakarta :Rajawali Pers. 

Purwanto. 2006. Evaluasi  Hasil Belajar. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 

Ramayulis. 2010. Metodologi. Jakarta: Kalam Mulia. 

Riyanto, Yatim. 2002. Paradigma Baru Pembelajaran. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 

Roestiyah, N.K. 1995. Strategi Belajar Mengajar. Bandung: Rineka Cipta. 

Sagala, Syaiful. 2003. Konsep dan Makna Pembelajaran. Bandung: Alfabeta. 

Slameto. 2003. Belajar. Jakarta: Rineka Cipta.  

Sudjana. 1995. Metode Statistika. Bandung: Tarsito. 

Syah, Muhibbin.2006. Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru Edisi Revisi. Bandung: PT. 

Rosdakarya. 

Tarmudji, Tarsis. 1996. Metode dan Pengajaran Materi. Yogyakarta: Liberti. 

Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun.2003 Tentang Sistem Pendidikan Indonesia. 2010. 

Jakarta: PT. Armas Duta Jaya. 

Winataputra, Udin Syarifudin. 2001. Strategi Belajar Mengajar. Jakarta: Universitas Terbuka. 

 

Mutmainah, S.Pd.SD 

SD Negeri 2 Sumber Bahagia Provinsi Lampung 

 

******** 

 

 

 

 



 ISSN : 2620-9748 

 

│   Vol. 5  │ No. 8 │ Agustus 2022 │    ISSN : 2620-9748              82 

 

IMPROVING MATHEMATICS LEARNING OUTCOMES BY USING 

THE INQUIRY APPROACH 

 

MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA DENGAN 

MENGGUNAKAN PENDEKATAN INKUIRI  
 

Wahyudi, S.Pd.SD 

SDN 4 Sumber Bahagia Provinsi Lampung 

 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study was to improve the learning outcomes of fourth graders in the odd semester of SDN 4 

Sumber Bahagia for the 2018/2019 academic year by using an inquiry approach. The research used is 

classroom action research (CAR). The subjects of this class action research were fourth grade students of SDN 

4 Sumber Bahagia in Odd Semesters for the 2018/2019 Academic Year. Based on the data analysis and 

discussion, it is concluded that learning using an inquiry approach can improve the mathematics learning 

outcomes of fourth grade students at SDN 4 Sumber Bahagia in the odd semester of the 2018/2019 school year. 

This can be seen from the results of learning mathematics in the first cycle of students who complete learning as 

many as 16 students or 66.67%, while students who have not completed as many as 8 students or 33.33%. While 

the learning outcomes of the second cycle of complete learning outcomes were 20 students or 85.72%, while the 

students who had not completed were 4 students or 14.28%. The increase in learning outcomes from cycle I to 

cycle II was 19.05%. Thus, the mastery of learning in cycle II has reached or fulfilled the indicators of success. 

Key Word: Mathematics Learning Outcomes and Inquiry Approach 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV semester ganjil SDN 4 Sumber 

Bahagia tahun pelajaran 2018/2019 dengan menggunakan pendekatan inkuiri. Penelitian yang digunakan adalah 

jenis penelitian tindakan kelas (PTK). Subjek penelitian tindakan kelas ini adalah siswa kelas IV SDN 4 Sumber 

Bahagia Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2018/2019. Berdasarkan analisis data dan pembahasan maka 

diperoleh kesimpulan Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan inkuiri dapat meningkatkan hasil belajar 

matematika siswa kelas IV SDN 4 Sumber Bahagia semester ganjil tahun pelajaran 2018/2019. Hal ini dapat 

dilihat dari hasil belajar matematika pada siklus I siswa yang tutas belajar sebanyak 16 siswa atau sebesar 

66,67%, sedangkan siswa yang belum tuntas sebanyak 8 siswa atau sebesar 33,33%. Sedangkan hasil belajar 

siklus II hasil belajar tuntas sebanyak 20 siswa atau sebesar 85,72%, sedangkan siswa yang belum tuntas 

sebanyak 4 siswa atau sebesar 14,28%. Peningkatan hasil belajar siklus I ke siklus II adalah 19,05%.  Dengan 

demikian ketuntasan belajar pada siklus II telah mencapai atau memenuhi indikator keberhasilan. 

Kata Kunci: Hasil Belajar Matematika dan Pendekatan Inkuiri 

 

 

Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah usaha dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan adanya 

pendidikan, diharapkan akan tercipta sumber daya manusia yang berpotensi dan dapat meningkatkan 

harkat dan martabatnya. Pada dasarnya pendidikan adalah suatu kegiatan dan proses kegiatan tingkah 

laku menuju ke arah yang lebih baik. Pemerintah Indonesia pun secara terus-menerus melakukan 

upaya peningkatan kualitas pendidikan dalam rangka mendukung pembangunan nasional. Upaya 

peningkatan kualitas pendidikan tersebut antara lain ditempuh melalui pengadaan fasilitas dan sarana 

pendidikan, penyelenggaraan penataran bagi guru, penyempurnaan kurikulum dan tidak kalah 

pentingnya adalah pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran. 



 ISSN : 2620-9748 

 

│   Vol. 5  │ No. 8 │ Agustus 2022 │    ISSN : 2620-9748              83 

 

Untuk meningkatkan mutu pendidikan dan hasil belajar siswa, SDN 4 Sumber Bahagia telah 

melakukan berbagai upaya yaitu dengan memilih guru yang sesuai dengan mata pelajaran, 

melengkapi sarana dan prasarana yang ada, melakukan pembenahan dan perbaikan ruang belajar, 

gedung sekolah, dan selalu mengaktifkan kegiatan belajar mengajar dan disiplin bagi para guru dan 

siswa guna meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

Pembelajaran matematika di SDN 4 Sumber Bahagia cenderung masih didominasi oleh guru dan 

menggunakan pendekatan yang kurang terfokus dalam sistem, artinya dalam pemberian contoh soal 

tertentu setidaknya hanya siswa-siswa tertentu saja yang dapat menyelesaikan soal yang diberikan 

oleh guru. 

 

Berdasarkan hasil pra-penelitian yang dilakukan di kelas IV  SDN 4 Sumber Bahagia pada semester 

ganjil, diperoleh data nilai dari 24 siswa hanya 11 siswa yang tuntas belajar atau sebesar 47,62% dan 

yang tidak tuntas ada 13 siswa atau 52,38%. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa sebagian besar 

siswa tidak mencapai ketuntasan belajar. 

 

Dari hasil pengamatan bidang studi matematika di SDN 4 Sumber Bahagia sebelum di adakan 

penelitian, diketahui aktivitas belajar siswa masih rendah, hal tersebut ditunjukkan oleh: Terdapat 

siswa yang tidak memperhatikan ketika guru sedang menjelaskan materi pelajaran seperti bermain-

main dan mengganggu temannya sehingga ketika guru bertanya maka siswa tidak dapat menjawab 

pertanyaan guru dan guru harus menjelaskan materi kembali secara individual kepada siswa. 

Beberapa siswa malas mengulang kembali materi pelajaran yang telah diberikan oleh guru di sekolah 

sehingga siswa kurang memahami pelajaran tersebut dan ketika guru memberikan soal siswa tidak 

dapat menyelesaikannya. Beberapa siswa sering tidak mengerjakan pekerjaan rumah (PR) sehingga 

siswa kurang mengerti materi yang telah diberikan. Beberapa siswa kurang mengerjakan latihan-

latihan soal di rumah. 

 

Rendahnya hasil belajar ini merupakan dampak dari berbagai masalah yang muncul dalam 

pembelajaran sehingga diperlukan suatu solusi untuk mengatasinya. Salah satu upaya untuk 

meningkatkan hasil belajar matematika siswa, perlu dicari beberapa alternatif penggunaan pendekatan 

pembelajaran yang diarahkan kurikulum, diantaranya pendekatan konsep, pendekatan keterampilan 

proses, pendekatan deduktif dan induktif, pendekatan inkuiri, dan lain-lain. 

 

Pendekatan inkuiri dipengaruhi oleh filsafat kostruktivisme. Konstruktivisme menekankan bahwa 

pengetahuan dibentuk oleh siswa yang sedang belajar dan menjelaskan bahwa siswa mengalami 

perubahan terus menerus. Dari uraian informasi diatas, maka perlu adanya upaya peningkatan 

terhadap hasil belajar diantaranya dengan menerapakan suatu pendekatan yang diprediksikan dapat 

memenuhi tujuan tersebut. Alternatif pembelajaran yang akan diterapkan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan pendekatan inkuiri. Pembelajaran dengan inkuiri diharapkan dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa baik akademis maupun non akademis (kerjasama). Pembelajaran ini 

baik untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan kemandirian pembelajaran. 

 

Tujuan utama pendekatan inkuiri adalah memberikan siswa rasa kekuatan diri, bahwa siswa 

mempunyai keterampilan untuk meninjau secara kritis terhadap lingkungan dan dalam banyak hal, 

serta mampu mengontrol tujuan mereka sendiri dan mempengaruhi terhadap keputusan yang diambil. 

Sehingga dalam pembelajaran ini siswa diberi kesempatan untuk berpikir secara kritis dan analitis 

untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan sehingga 
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dapat meningkatkan pemahaman sains, produktif dalam berpikir kreatif, dan siswa menjadi terampil 

dalam memperoleh dan menganalisis informasi.  

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah: Apakah pembelajaran matematika dengan menggunakan pendekatan inkuiri 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV semester ganjil SDN 4 Sumber Bahagia tahun 

pelajaran 2018/2019?  

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas adalah: Untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa kelas IV semester ganjil SDN 4 Sumber Bahagia tahun pelajaran 2018/2019 dengan 

menggunakan pendekatan inkuiri. Penelitian ini dilakukan terhadap siswa kelas IV SDN 4 Sumber 

Bahagia . Penelitian ini dilakukan pada semester ganjil Tahun Pelajaran 2018/2019. 

 

METODE PENELITIAN 

Subjek penelitian tindakan kelas ini adalah siswa kelas IV SDN 4 Sumber Bahagia Semester Ganjil 

Tahun Pelajaran 2018/2019. Di dalam penelitian ini digunakan penelitian tindakan kelas (PTK). 

Penelitian ini menggambarkan suatu proses yang dinamis yang meliputi aspek perencanaan, tindakan, 

obsevasi, merefleksi yang merupakan langkah-langkah berurutan dalam satu siklus berikutnya. Dalam  

hal ini penulis menggunakan metode pembelajaran dengan pendekatan inkuiri dalam proses belajar 

mengajar di kelas. Adapun pelaksanaan penelitian ini dilakukan proses perbaikan secara terus 

menerus adau tindakan berulang (siklus) sehingga dari siklus pertama, ke dua dan seterusnya yang 

bertujuan untuk mengurangi siswa yang kurang aktif. Dalam Penelitian Tindakan Kelas, pengumpulan 

data dilakukan oleh observer selama proses pelaksanaan tindakan. Dalam penelitian ini, data 

dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi. Objek yang akan diamati adalah proses kegiatan 

belajar siswa. Observasi dilakukan pada saat proses belajar sedang berlangsung., yang menjadi 

observer atau pengamat adalah guru sejawat. Tujuan observasi ini adalah untuk mengamati aktivitas 

belajar siswa. Pada saat observasi, observer mengamati dengan cara berkeliling saat pembelajaran 

berlangsung. Metode tes adalah pengukuran variabel dengancara memberikan tes untuk dikerjakan 

oleh siswa dengan ketentuan-ketentuan sbagaimana yang berlaku di sekolah. Metode tes ini 

digunakan untuk mengetahui dan memperoleh data tentang hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

matematika. Tes tersebut dilakukan pada awal siklus dan akhir siklus. Tes tersebut digunakan untuk 

mengukur tingkat keberhasilan siswa. 

 

Teknik Analisis Data  

Data untuk mengetahui hasil belajar matematika siswa setelah dilakukan penerapan pendekatan 

inkuiri pada akhir siklus menggunakan rumus persentase ketuntasan belajar siswa: 

Ka=




N

Na
x 100% 

Keterangan: 

Ka : Tingkat ketuntasan belajar 

Na  : Jumlah siswa yang telah tuntas (mendapat skor  65 ) 

∑N : jumlah siswa yang hadir pada saat tes 
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Indikator Keberhasilan  

Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah :  Target ketercapaian hasil belajar matematika 

siswa kelas IV SDN 4 Sumber Bahagia tahun pelajaran 2018/2019 yang diharapkan adalah  siswa 

memperoleh nilai  65 mencapai  75% pada akhir siklus.  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV semester ganjil SDN 4 Sumber Bahagia tahun pelajaran 

2018/2019. Peneliti merancang pembelajaran dengan menggunakan pendekatan inkuiri. Cara 

pembelajaran ini adalah menyajikan suatu masalah atau soal kepada siswa yang nantinya diharapkan 

dapat menemukan sendiri jawaban dari masalah atau soal tersebut. Dalam proses penemuan jawaban 

tersebut yaitu siswa diberi suatu penugasan dalam memperoleh jawaban tersebut yang nantinya tugas 

tersebut dipertanggungjawabkan kepada guru di depan kelas dan siswa lain diharapkan dapat memberi 

tanggapan dapat memberi tanggapan terhadap pertanggungjawaban tersebut. 

 

Kondisi kelas dan siswa sebelum pembelajaran dengan menggunakan pendekatan inkuiri masih 

bersifat individual dan pasif karena siswa cenderung mengandalkan guru untuk selalu menyampaikan 

materi pembelajaran dan tidak mencoba mencari sendiri penyelesaian materi yang belum dimengerti, 

interaksi antar siswa atau siswa dengan guru kurang terjalin dengan baik. Waktu yang digunakan 

selama proses pembelajaran adalah 2 x 35 menit untuk setiap pertemuan. 

 

Siklus 1 

Pada siklus 1 dikembangkan proses mulai dari perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, 

observasi, refleksi, dan evaluasi. Waktu yang diperlukan dalam pembelajaran ini berdasarkan silabus 

dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang direncanakan oleh peneliti sebelum 

melaksanakan kegiatan pembelajaran. Siklus 1 terdiri dari tiga tahapan yaitu: 

 

Perencanaan Tindakan 

Pada tahap ini peneliti merencanakan penerapan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan 

inkuiri sebanyak tiga kali pertemuan. Hal-hal yang dilakukan dalam perencanaan adalah: Membuat 

desain pembelajaran yang akan diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar, yaitu pendekatan inkuiri. 

Adapun langkah-langkah pembelajaran pendekatan inkuiri yaitu: Guru membagi siswa dalam 

kelompok belajar. Guru menyampaikan materi pelajaran. Guru memberikan permasalahan kepada 

masing-masing kelompok belajar. Guru meminta siswa membuat hipotesis dari permasalahan yang 

diberikan. Guru meminta siswa mengumpulkan data. Guru meminta siswa menguji hipotesis dari 

permasalahan yang diberikan. Guru memberikan kesempatan kepada beberapa siswa sebagai 

perwakilan dari kelompoknya untuk mempresentasikan hasildiskusi kelompoknya. 

 

Pelaksanaan Tindakan 

Pembelajaran pada siklus I dilaksanakan sebanyak 3 pertemuan yaitu 2 kali pembelajaran dan tes pada 

pertemuan ke tiga. Pertemuan pertama pada hari Selasa tanggal 11 september 2018 dilaksanakan 

selama 2 jam pelajaran (2 x 35 menit). Kegiatan yang dilakukan meliputi: 1) tes awal siklus I. 2) 

Pembentukan kelompok belajar yang beranggotakan 4-5 siswa. 3) Menjelaskan materi oprasi hitung 

dengan sifat komulatif penjumlahan dan perkalian secara singkat. 4) Memberi permasalahan atau soal 

kepada masing-masing kelompok. 5) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi tentang 

materi yang sedang dipelajari atau soal yang diberikan. Dalam pengerjaan soal yang diberikan siswa 

bekerja secara individu kemudian dibahas bersama-sama dalam kelompoknya, dalam proses 

pengerjaan soal tugas guru membimbing mengenai tugas yang diberikan dengan memberi penjelasan 
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mengenai soal-soal yang belum dimengerti dan bagaimana cara memahami guna memperoleh 

pemecahan dari soal tersebut. Setelah semua kelompok selesai berdiskusi diadakan pembahasan 

secara bersama-sama dengan kelompoknya yaitu dengan mempresentasikan hasil jawaban yang 

diperoleh oleh semua kelompok di depan kelas. Pada saat pelaksanaan presentasi, siswa dari 

kelompok lain menanggapi hasil yang dipresentasikan. Namun, pada pertemuan pertama ini, hanya 

beberapa siswa yang aktif berdiskusi dan berani menanggapi hasil presentasi kelompok lain. Setelah 

semua kelompok selesai mempresentasikan hasilnya diadakan pembahasan secara bersama-sama 

tentang masalah yang dihadapi masing-masing kelompok yaitu kesulitan dalam pemahaman materi 

ataupun dalam pengerjaan soal seperti memahami perintah soal yang diberikan guru. Setelah itu, guru 

bersama siswa menyimpulkan hasil diskusi. Peran guru dalam hal ini adalah sebagai media untuk 

menyatukan pendapat guna mempertemukan jawaban yang berbeda diantara masing-masing 

kelompok maupun individu serta jawaban yang belum dipahami sehingga siswa mendapatkan 

jawaban yang sebenarnya dari masalah yang diberikan.  

 

Pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 selama 2 jam pelajaran (2 

x 35 menit) kegiatan yang dilakukan meliputi: 1) Mengarahkan siswa untuk bergabung dengan 

kelompok yang telah ditentaukan pada pertemuan pertama. 2) Menjelaskan materi oprasi hitung 

dengan sifat asosiatif secara singkat. 3) Memberi permasalahan atau soal kepada masing-masing 

kelompok. 4) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi tentang materi yang sedang 

dipelajari atau soal yang diberikan. Dalam pengerjaan soal yang diberikan siswa bekerja secara 

individu kemudian dibahas bersama-sama dalam kelompoknya, dalam proses pengerjaan soal tugas 

guru membimbing mengenai tugas yang diberikan dengan memberi penjelasan mengenai soal-soal 

yang belum dimengerti dan bagaimana cara memahami guna memperoleh pemecahan dari soal 

tersebut. Setelah semua kelompok selesai berdiskusi diadakan pembahasan secara bersama-sama 

dengan kelompoknya yaitu dengan mempresentasikan hasil jawaban yang diperoleh semua kelompok 

di depan kelas. Pada saat pelaksanaan presentasi, siswa dari kelompok lain menanggapi hasil yang 

dipresentasikan. Pada pertemuan kedua ini, siswa yang aktif berdiskusi mengalami peningkatan 

namun masih belum mencapai target yang diiinginkan. Setelah semua kelompok selesai 

mempresentasikan hasilnya diadakan pembahasan secara bersama-sama tentang masalah yang 

dihadapi masing-masing kelompok yaitu kesulitan dalam pemahaman materi ataupun dalam 

pengerjaan soal yaitu siswa masih kesulitan dalam mengerjakan. Setelah itu, guru bersama siswa 

menyimpulkan hasil diskusi. Peran guru dalam hal ini adalah sebagai media untuk menyatukan 

pendapat guna mempertemukan jawaban yang berbeda diantara masing-masing kelompok maupun 

individu serta jawaban yang belum dipahami sehingga siswa mendapatkan jawaban yang sebenarnya 

dari masalah yang diberikan.  

 

Pertemuan ketiga pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 selama 2 jam pelajaran (2 x 35 menit) 

pada pertemuan ini akan dilaksanakan tes evaluasi akhir siklus I, tes akhir siklus I dengan 

menggunakan 5 butir soal yang berbentuk uraian singkat yang dikerjakan secara mandiri. Pada saat 

tes berlangsung siswa mengerjakan dengan tenang. Kemudian, setelah siswa selesai mengerjakan 

soal, siswa mengmpulkan atau menyerahkan hasil jawabannya kepada guru. 

 

Observasi  

Observasi dilakukan untuk memantau proses dalam pembelajaran dengan menggunakan pendekatan 

inkuiri, memantau segala peristiwa dalam kegiatan yang terjadi selama proses pembelajaran 

berlangsung. Dalam tahapan ini kegiatan pengamatan dilakukan oleh observer yaitu guru sejawat.  

 

Berdasarkan tabel daftar nilai di atas untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
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Tabel . Daftar Hasil Belajar Matematika Siklus I Siswa kelas IV. 

N

o 
Nilai 

Kategori Ju

mlah 

Persenta

se 

1

. 
> 65 

Tuntas 16 66,67% 

2

. 
< 65 

Tidak 

Tuntas 

8 33,33% 

Jumlah 24 100% 

 

Hasil analisis data hasil belajar siswa diperoleh nilai siswa pada siklus I adalah siswa yang 

mendapatkan nilai > 65 atau dikatakan tutas sebanyak 16 siswa atau sebesar 66,67%, sedangakan 

siswa yang memperoleh nilai < 65 atau dikatakan tidak tuntas sebanyak 8 siswa atau sebesar 33,33%. 

Berdasarkan hasil tersebut makan belum mencapai indikator keberhasilan. 

 

Refleksi Siklus I 

Setelah pelaksanaan siklus I selesai, kemudian diadakan refleksi. Refleksi ini dimaksudkan untuk 

mengkaji secara menyeluruh tindakan yang telah dilakukan. Berdasarkan data yang telah terkumpul 

pada siklus I selama kegiatan belajar mengajar. Setelah itu dilakukan evaluasi guna menyempurnakan 

tindakan berikutnya. Pada akhir siklus I diperoleh data hasil belajar siswa dengan presentase 

ketuntasan 66,67%. Hasil pengamatan pada lembar catatan lapangan guru terdapat beberapa hal yang 

perlu diperhatikan yaitu: Guru kurang memotivasi dan memberikan pemahaman kepada siswa tentang 

pentingnya kerjasamaa dalam kelompok untuk menyelesaikan latihan pada LKS. Guru kurang 

memotivasi siswa untuk memahami materi. Guru kurang maksimal mengelola waktu dengan baik 

dalam kegiatan pembelajaran. Guru kurang melatih siswa untuk bertanya atau mengeluarkan 

pendapat. Sedangkan untuk kegiatan siswa yang didapat yaitu: Siswa belum bekerja sama dalam 

kelompok secara optimal. Siswa masih malu-malu mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. 

 

Berdasarkan keadaan tersebut di atas maka disusunlah tindakan perbaikan untuk siklus II sebagai 

berikut: Membuat tahap-tahap dalam proses belajar mengajar seefektif mungkin sehingga waktu 

menyampaikan materi, kegiatan belajar kelompok, dan diskusi kelas dapat digunakan sesuai dengan 

waktu yang tersedia. Pembuatan soal-soal latihan pada LKS disesuaikan dengan alokasi waktu yang 

ada. Guru menjelaskan kembali pada siswa untuk lebih memahami materi, pentingnya belajar secara 

kelompok dan memotivasi siswa untuk lebih aktif dalam berdiskusi maupun dengan guru atau teman 

jika tidak megerti terhadap materi yang diajarkan. Guru meningkatkan pengawasan pada saat diskusi.  

 

Siklus II 

Setelah dilaksanakan refleksi dan perbaikan perencanaan tindakan, maka dilaksanakan tindakan siklus 

II. Pembelajaran pada siklus II dilaksanakan dalam 3 kali pertemuan dengan 2 kali pembelajaran dan 

1 kali tes evaluasi. Setiap pertemuan memiliki waktu 2 jam pelajaran (2 x 35 menit). Proses 

pelaksanaan siklus II sebagai berikut: 

 

Perencanaan Tindakan 

Perencanaan yang dilakukan pada siklus II untuk memperbaiki proses pembelajaran pada siklus I 

yaitu mengoptimalkan proses belajar mengajar dengan penerapan pendekatan inkuiri dan lebih 

difokuskan pada upaya meningkatkan pemahaman siswa tentang pembelajaran dengan menggunkan 

pendekatan inkuiri serta memotivasi siswa untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran. Hal-hal yang 
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dilakukan pada perencanaan siklus II: Membuat desain pembelajaran yang akan diterapkan dalam 

kegiatan belajar mengajar, yaitu pendekatan inkuiri. Adapun langkah-langkah pembelajaran 

pendekatan inkuiri yaitu: Guru membagi siswa dalam kelompok belajar. Guru menyampaikan materi 

pelajaran. Guru memberikan permasalahan kepada masing-masing kelompok belajar. Guru meminta 

siswa membuat hipotesis dari permasalahan yang diberikan. Guru meminta siswa mengumpulkan 

data. Guru meminta siswa menguji hipotesis dari permasalahan yang diberikan. Guru memberikan 

kesempatan kepada beberapa siswa sebagai perwakilan dari kelompoknya untuk mempresentasikan 

hasil diskusi kelompoknya. 

 

Pelaksanaan Tindakan 

Pembelajaran pada siklus I dilaksanakan sebanyak 3 pertemuan yaitu 2 kali pembelajaran dan tes pada 

pertemuan ke tiga. Pertemuan pertama pada hari Rabu tanggal 19 september 2018 dilaksanakan 

selama 2 jam pelajaran (2 x 35 menit). Kegiatan yang dilakukan meliputi: 1) tes awal siklus I. 2) 

Pembentukan kelompok belajar yang beranggotakan 4-5 siswa. 3) Menjelaskan materi oprasi hitung 

dengan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan secara singkat. 4) Memberi permasalahan atau 

soal kepada masing-masing kelompok. 5) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi 

tentang materi yang sedang dipelajari atau soal yang diberikan. Dalam pengerjaan soal yang diberikan 

siswa bekerja secara individu kemudian dibahas bersama-sama dalam kelompoknya, dalam proses 

pengerjaan soal tugas guru membimbing mengenai tugas yang diberikan dengan memberi penjelasan 

mengenai soal-soal yang belum dimengerti dan bagaimana cara memahami guna memperoleh 

pemecahan dari soal tersebut. Setelah semua kelompok selesai berdiskusi diadakan pembahasan 

secara bersama-sama dengan kelompoknya yaitu dengan mempresentasikan hasil jawaban yang 

diperoleh oleh semua kelompok di depan kelas. Pada saat pelaksanaan presentasi, siswa dari 

kelompok lain menanggapi hasil yang dipresentasikan. Siswa sangat antusias dan  aktif berdiskusi dan 

berani menanggapi hasil presentasi kelompok lain. Setelah semua kelompok selesai 

mempresentasikan hasilnya diadakan pembahasan secara bersama-sama tentang masalah yang 

dihadapi masing-masing kelompok yaitu kesulitan dalam pemahaman materi ataupun dalam 

pengerjaan soal seperti memahami perintah soal yang diberikan guru. Setelah itu, guru bersama siswa 

menyimpulkan hasil diskusi. Peran guru dalam hal ini adalah sebagai media untuk menyatukan 

pendapat guna mempertemukan jawaban yang berbeda diantara masing-masing kelompok maupun 

individu serta jawaban yang belum dipahami sehingga siswa mendapatkan jawaban yang sebenarnya 

dari masalah yang diberikan.  

 

Pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 selama 2 jam pelajaran (2 

x 35 menit) kegiatan yang dilakukan meliputi: 1) Mengarahkan siswa untuk bergabung dengan 

kelompok yang telah ditentaukan pada pertemuan pertama. 2) Menjelaskan materi oprasi hitung 

dengan sifat distributif perkalian terhadap pengurangan secara singkat. 3) Memberi permasalahan atau 

soal kepada masing-masing kelompok. 4) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi 

tentang materi yang sedang dipelajari atau soal yang diberikan. Dalam pengerjaan soal yang diberikan 

siswa bekerja secara individu kemudian dibahas bersama-sama dalam kelompoknya, dalam proses 

pengerjaan soal tugas guru membimbing mengenai tugas yang diberikan dengan memberi penjelasan 

mengenai soal-soal yang belum dimengerti dan bagaimana cara memahami guna memperoleh 

pemecahan dari soal tersebut. Setelah semua kelompok selesai berdiskusi diadakan pembahasan 

secara bersama-sama dengan kelompoknya yaitu dengan mempresentasikan hasil jawaban yang 

diperoleh semua kelompok di depan kelas. Pada saat pelaksanaan presentasi, siswa dari kelompok lain 

menanggapi hasil yang dipresentasikan. Pada pertemuan kedua ini, siswa yang aktif berdiskusi 

mengalami peningkatan yang signifikan. Setelah semua kelompok selesai mempresentasikan hasilnya 

diadakan pembahasan secara bersama-sama tentang masalah yang dihadapi masing-masing kelompok 
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yaitu kesulitan dalam pemahaman materi ataupun dalam pengerjaan soal yaitu siswa masih kesulitan 

dalam mengerjakan. Setelah itu, guru bersama siswa menyimpulkan hasil diskusi. Peran guru dalam 

hal ini adalah sebagai media untuk menyatukan pendapat guna mempertemukan jawaban yang 

berbeda diantara masing-masing kelompok maupun individu serta jawaban yang belum dipahami 

sehingga siswa mendapatkan jawaban yang sebenarnya dari masalah yang diberikan.  

 

Pertemuan ketiga pada hari Selasa tanggal 26 September 2018 selama 2 jam pelajaran (2 x 35 menit) 

pada pertemuan ini akan dilaksanakan tes evaluasi akhir siklus I, tes akhir siklus I dengan 

menggunakan 5 butir soal yang berbentuk uraian singkat yang dikerjakan secara mandiri. Pada saat 

tes berlangsung siswa mengerjakan dengan tenang. Kemudian, setelah siswa selesai mengerjakan 

soal, siswa mengmpulkan atau menyerahkan hasil jawabannya kepada guru. 

 

Observasi 

Observasi dilakukan untuk memantau proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan inkuiri, 

memantau segala peristiwa dalam kegiatan yang terjadi selama proses pembelajaran berlangsung. 

Dalam tahapan ini kegiatan pengamatan dilakukan oleh observer yaitu guru sejawat.  

 

Hasil analisis data hasil belajar siswa diperoleh nilai siswa pada siklus I adalah siswa yang 

mendapatkan nilai > 65 atau dikatakan tutas sebanyak 20 siswa atau sebesar 85,71%, sedangakan 

siswa yang memperoleh nilai < 65 atau dikatakan tidak tuntas sebanyak 4 siswa atau sebesar 14,28%. 

Berdasarkan hasil tersebut makan telah mencapai indikator keberhasilan. 

  

Pembahasan 

Dari hasil penelitian diperoleh data skor hasil belajar matematika siswa dalam pembelajaran dengan 

menggunakan pendekatan inkuiri pada siklus I dan siklus II dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel. Perbandingan Hasil Belajar Matematika pada Siklus I dan Siklus II 

N

o 

Kategori Nilai Banyak Siswa Persentase 

Siklus I Siklus II Siklus I Siklus II 

1

. 

Tuntas 
> 65 

16 20 66,67% 85,72% 

2

. 

Tidak 

Tuntas 
< 65 

8 4 33,33% 14,28% 

 

 

Untuk lebih jelasnya peningkatan hasil belajar matematika dapat dilihat tabel gambar di bawah ini: 

 
Gambar 2. Peningkatan Hasil Belajar Matematika Siklus I ke Siklus II 
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Berdasarkan tabel gambar di atas hasil belajar matematika pada siklus I siswa yang tutas belajar 

sebanyak 16 siswa atau sebesar 66,67%, sedangkan siswa yang belum tuntas sebanyak 8 siswa atau 

sebesar 33,33%. Sedangkan hasil belajar siklus II hasil belajar tuntas sebanyak 20 siswa atau sebesar 

85,72%, sedangkan siswa yang belum tuntas sebanyak 4 siswa atau sebesar 14,28%. Peningkatan 

hasil belajar siklus I ke siklus II adalah 19,05%.  Dengan demikian ketuntasan belajar pada siklus II 

telah mencapai atau memenuhi indikator keberhasilan. 

 

Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan pendekatan inkuiri terlihat 

meningkatkan hasil belajar siswa karena siswa terlibat  aktif dalam proses pembelajaran. Selain 

menambah pemahaman siswa tentang materi yang dipelajari, siswa juga meningkatkan rasa percaya 

diri dalam mengungkapkan pendapat dalam berdiskusi bersama-sama temannya. Dalam pembelajaran 

dengan menggunakan pendekatan inkuiri siswa juga belajar menghargai pendapat dan hasil karya 

temannya serta saling bertukar pikiran dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. 

 

Peningkatan hasil belajar dari siklus I ke siklus II disebabkan karena dalam pembelajaran inkuiri ini 

siswa mampu memahami materi, siswa merasa senang karena dalam pembelajaran siswa diberi 

kesempatan ikut aktif terlibat langsung dalam menemukan penyelesaian jawaban melalui contoh-

contoh konkrit yang sederhana yang sifatnya telah dipahami oleh siswa. Sehingga daya ingat siswa 

tentang rumus dapat bertahan lama. Selain itu juga siswa termotivasi untuk mengembangkan 

kemampuannya dalam berfikir setahap demi satahap dari yang sederhana menuju pada yang lebih 

kompeks. 

 

Hal ini sesuai dengan pendapat Roestiyah (dalam Hermansyah, 2008) bahwa pembelajaran melalui 

pendekatan inkuiri mendorong siswa untuk berfikir dan bekerja atas inisiatif sendiri, bersifat objektif, 

jujur, dan terbuka serta memberi kebebasan siswa untuk berfikir sendiri dan menciptakan situasi 

proses belajar lebih terangsang. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan inkuiri dapat meningkatkan hasil belajar matematika 

siswa kelas IV SDN 4 Sumber Bahagia semester ganjil tahun pelajaran 2018/2019. Hal ini dapat 

dilihat dari hasil belajar matematika pada siklus I siswa yang tutas belajar sebanyak 16 siswa atau 

sebesar 66,67%, sedangkan siswa yang belum tuntas sebanyak 8 siswa atau sebesar 33,33%. 

Sedangkan hasil belajar siklus II hasil belajar tuntas sebanyak 20 siswa atau sebesar 85,72%, 

sedangkan siswa yang belum tuntas sebanyak 4 siswa atau sebesar 14,28%. Peningkatan hasil belajar 

siklus I ke siklus II adalah 19,05%.  Dengan demikian ketuntasan belajar pada siklus II telah 

mencapai atau memenuhi indikator keberhasilan. 

 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang 

penulis ajukan adalah sebagai berikut: Untuk Guru, dalam pembelajaran dengan menggunakan 

pendekatan inkuiri, diharapkan: Guru hendaknya membuat tahap-tahap dalam proses belajar mengajar 

seefektif mungkin shingga waktu menyampaikan materi, kegiatan belajar kelompok, dan diskusi kelas 

dapat digunakan sesuai dengan waktu yang tersedia. Guru hendaknya membuat soal-soal latihan 

disesuaikan dengan alokasi waktu yang tersedia. Guru hendaaknya menjelaskan kembali pada siswa 

untuk lebih memahami materi, pentingnya belajar secara kelompok dan memotivasi siswa untuk lebih 

aktif dalam diskusi maupun berinteraksi dengan guru atau teman. Guru hendaknya lebih 
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meningkatkan pengawasan pada saat diskusi berlangsung. Untuk Siswa, hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pembelajaran dengan menggunakan pendekatan inkuiri dapat meningkatkan hasil belajar maka 

diharapkan agar siswa lebih memperhatikan pelajaran dan lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran 

di kelas khususnya pada pelajaran matematika. 
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ABSTRACT 

In accordance with the problems, this study aims to: determine the increase in student achievement after the 

implementation of discovery learning. To determine the effect of student learning motivation after the 

application of discovery learning (discovery). The results of learning activities that have been carried out for 

three cycles, and based on all the discussions and analyzes that have been carried out, can be concluded as 

follows: Learning by discovery has a positive impact on improving student achievement which is marked by an 

increase in student learning mastery in each cycle, namely cycle I (67.57%), cycle II (78.38%), cycle III 

(89.19%). The application of the discovery learning method (discovery) has a positive influence, namely it can 

increase students' learning motivation as indicated by the results of interviews with some students, the average 

student answers stated that students were interested and interested in the discovery learning method so that they 

became motivated to learn.  

Key Word: Physics Learning Achievement, Discovery Learning Method (Discovery) 

 

ABSTRAK 

Sesuai dengan permasalahan, penelitian ini bertujuan untuk: mengetahui peningkatan prestasi belajar siswa 

setelah diterapkannya pembelajaran penemuan (discovery). Untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar siswa 

setelah diterapkan pembelajaran penemuan (discovery). Hasil kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan 

selama tiga siklus, dan berdasarkan seluruh pembahasan serta analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan 

sebagai berikut: Pembelajaran dengan penemuan (discovery) memiliki dampak positif dalam meningkatkan 

prestasi belajar siswa yang ditandai dengan peningkatan ketuntasan belajar siswa dalam setiap siklus, yaitu 

siklus I (67.57%), siklus II (78.38%), siklus III (89,19%). Penerapan metode pembelajaran penemuan 

(discovery) mempunyai pengaruh positif, yaitu dapat meningkatkan motivasi belajar siswa yang ditunjukkan 

dengan hasil wawancara dengan sebagian siswa, rata-rata jawaban siswa menyatakan bahwa siswa tertarik dan 

berminat dengan metode pembelajaran penemuan (discovery) sehingga dapat dikatakan para siswa menjadi 

termotivasi untuk belajar. 

Kata Kunci: Prestasi Belajar fisika, Metode Pembelajaran Penemuan (Discovery) 

 

 

Latar Belakang Masalah 

Sistem pendidikan di Indonesia ternyata telah mengalami banyak perubahan. Perubahan-perubahan itu 

terjadi karena telah dilakukan berbagai usaha pembaharuan dalam pendidikan. Akibat pengaruh itu 

pendidikan semakin mengalami kemajuan. Sejalan dengan kemajuan tersebul maka dewasa ini 

pendidikan di sekolah-sekolah telah menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan 

itu terjadi karena terdorong adanya pembaharuan tersebut sehingga di dalam pengajaranpun guru 

selalu ingin menemukan metode dan peralatan baru yang dapat memberikan semangat belajar bagi 
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murid-murid. Bahkan secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa pembaharuan dalarn system 

pendidikan yang mencakup seluruh komponen yang ada. 

 

Pembangunan di bidang pendidikan barulah ada artinya apabila dalam pendidikan dapat dimanfaatkan 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan bangsa Indonesia yang sedang membangun. Pada 

hakekataya kegiatan belajar mengajar adalah suatu proses interaksi atau hubungan timbal balik antara 

guru dan siswa dalam satuan pembelajaran. Guru sebagai salah satu kamponen dalam proses belajar 

mengajar merupakan pemegang peran yang sangat pentnig. Guru bukan hanya sekedar penyampaian 

materi saja tetapi lebih dari itu guru dapat dikatakan sebagai sentral pembelajaran. 

 

Sebagai pengatur sekaligus pelaku dalam proses belajar mengajar, gurulah yang mengarahkan 

bagaimana proses belajar mengajar itu dilaksanakan. Karena itu guru harus dapat membuat suatu 

pengajaran menjadi lebeh efektif juga menarik sehingga bahan pelajaran yang disampaikan akan 

membuat siswa merasa senang dan merasa perlu untuk mempelajari bahan pelajaran tersebut. 

 

Guru mengemban tugas yang berat untuk tercapainya tujuan pendidikan nasional yaitu meningkatkan 

kualitas manusia Indonesia manusia seutuhnya yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa berbudi pekerti luhur, berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras, tangguh, bertanggung 

jawab, mandiri, cerdas dan terampil serta sehat jasmani dan rohani, juga harus mampu menumbuhkan 

dan memperdalam rasa cinta terhadap tanah air, mernpertebal semangat kebangsaan dan rasa 

kesetiakawanan sosial. Sejalan dengan itu pendidikan nasional akan mampu mewujudkan manusia-

manusia pembangunan dan membangun dirinya sendiri serta bertanggung jawab atas pembangunan 

bangsa. Depdikbud (1999). 

 

Berhasilnya tujuan pembelajaran ditentukan oleh banyak faktor diantaranya adalah faktor guru dalam 

melaksanakan proses belajar mengajar, karena guru secara langsung dapat mempengaruhi, membina 

dan meningkatkan kecerdasan serta keterampilan siswa. Untuk mengatasi permasalahan di atas dan 

guna mencapai tujuan pendidikan secara maksimal, peran guru sangat penting dan diharapkan guru 

memiliki cara model mengajar yang baik dan mampu memilih model pembelajaran yang tepat dan 

sesuai dengan konsep-konsep mata pelajaran yang akan disampaikan. 

 

Untuk itu diperlukan suatu upaya dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran salah 

satunya adalah dengan memilih strategi atau cara dalam menyampaikan materi pelajaran agar 

diperoleh peningkatan prestasi belajar siswa khususnya pelajaran Fisika. Misalnya dengan 

membimbing siswa untuk bersama-sarna terlibat aktif dalam proses pembelajaran dan mampu 

membantu siswa berkembang sesuai dengan taraf intelektualnya akan lebih menguatkan pemahaman 

siswa terhadap konsep-konsep yang diajarkan. Pemahaman ini memerlukan minat dan motivasi. 

Tanpa adanya minat menandakan bahwa siswa tidak mernpunyai motivasi untuk belajar. Untuk itu, 

guru harus memberikan suntikan dalam bentuk motivasi sehingga dengan bantuan itu anak didik dapat 

keluar dari kesulitan belajar. 

 

Berdasarkan pengalaman penulis di lapangan, kegagalan dalam belajar rata-rata dihadapi oleh 

sejumlah siswa yang tidak memiliki dorongan belajar. Untuk itu dibutuhkan suatu kegiatan yang 

dilakukan oleh guru dengan upaya membangkitkan motivasi belajar siswa, misalnya dengan 

membimbing siswa untuk terlibat langsung dalam kegiatan yang melibatkan siswa serta guru yang 

berperan sebagai pembimbing untuk menemukan konsep Fisika. 
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Motivasi tidak hanya menjadikan siswa terlibat dalam kegiatan akademik, motivasi juga penting 

dalam menentukan seberapa jauh siswa akan belajar dari suatu kegiatan pembelajaran atau seberapa 

jauh menyerap informasi yang disajikan kepada mereka. Siswa yang termotivasi untuk belajar sesuatu 

akan menggunakan  proses kognitif yang lebih tinggi dalam mempelajari materi itu, sehingga siswa 

itu akan menyerap dan mengendapan materi itu dengan lebih baik. Tugas penting guru adalah 

merencanakan bagaimana guru mendukung motivasi siswa (Nur, 2001: 3). Untuk itu sebagai seorang 

guru disamping menguasai materi, juga diharapkan dapat menetapkan dan melaksanakan penyajian 

materi yang sesuai kemampuan dan kesiapan anak, sehingga menghasilkan penguasaan materi yang 

optimal bagi siswa. 

 

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis mencoba menerapkan salah satu metode pembelajaran, 

yaitu metode pembelajaran penemuan (discovery) untuk mengungkapkan apakah dengan model 

penemuan (discovery) dapat meningkatkan motivasi belajar dan prestasi belajar Fisika. Penulis 

memilih metode pembelajaran ini mengkondisikan siswa untuk terbiasa menemukan, mencari, 

mendikusikan sesuatu yang berkaitan dengan pengajaran. (Siadari, 2001: 4). Dalam metode 

pembelajaran penemuan (discovery) siswa lebih aktif dalam memecahkan untuk menemukan sedang 

guru berperan sebagai pembimbing atau memberikan petunjuk cara memecahkan masalah itu. 

 

Dari latar belakang di atas maka penulis dalam penelitian ini mengambil judul "Upaya Meningkatkan 

Prestasi Belajar Fisika dengan Metode Pembelajaran Penemuan (Discovery) Pada Siswa Kelas XI 

SMA Negeri 1 Tompasso Tahun Pelajaran 2018/2019". 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan suatu masalah sebagai berikut: 

Bagaimanakah peningkatan prestasi belajar siwa dengan diterapkannya pembelajaran penemuan 

(discovery)? Bagaimanakah pengaruh metode pembelajaran penemuan (discovery) terhadap motivasi 

belajar siswa? 

 

Batasan Masalah 

Untuk memudahkan dalam pembahasan dalam penelitian ini, maka diperlukan pembatasan masalah 

meliputi: Penelitian ini hanya dikenakan pada siswa kelas XI SMA 1 Negeri Tompasso tahun 

pelajman 2018/2019. Penelitian ini dilakukan pada bulan September sampai bulan November 

semester ganjil tahun pelajaran 2018/2019. Materi yang disampaikan adalah Elastisitas. 

 

Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk: mengetahui peningkatan prestasi 

belajar siswa setelah diterapkannya pembelajaran penemuan (discovery). Untuk mengetahui pengaruh 

motivasi belajar siswa setelah diterapkan pembelajaran penemuan (discovery). 

 

Kajian Pustaka 

Fisika adalah sebagai suatu kumpulan pengetahuan yang tersusun secara alam. Perkembangan Fisika 

tidak hanya ditandai dengan adanya fakta tetapi juga oleh adanya metode ilmiah dan sikap ilmiah. 

Metode ilmiah dan pengamatan ilmiah menekankan pada hakikat Fisika 

 

Secara rinci hakikat IPA-Fisika menurut Bridgman (dalam Lestari, 2002: 7) adalah sebagai berikut: 

Kualitas; pada dasarnya konsepkonsep Fisika selalu dapat dinyatakan dalam bentuk angka-angka.  

Observasi dan Ekspoimen; merupakan salah satu cara untuk dapat memahami konsep-konsep Fisika 

secara tepat dan dapat diuji kebenarannya. Ramalan (prediksi); merupakan salah satu asumsi penting 
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dalam Fisika bahwa misteri alarn raya ini dapat dipahami dan memiliki keteraturan. Dengan asumsi 

tersebut lewat pengukuran yang teliti maka berbagai peristiwa alam yang akan terjadi dapat 

diprediksikan secara tepat. Progresif dan komunikatif; artinya Fisika itu selalu berkembang ke arah 

yang lebih sempuma dan penemuan-penemuan yang ada merupakan kelanjutan dari penemuan 

sebelumnya. Proses; tahapan-tahapan yang dilalui dan itu dilakukan dengan menggunakan metode 

ilmiah dalam rangka menemukan suatu kebenaran. Universalitas; kebenaran yang ditemukan 

senantiasa berlaku secara umum. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hakikat Fisika 

merupakan bagian dari Fisika dimana konsep-konsepnya diperoleh melalui suatu proses dengan 

menggunakan metode ilmiah dan diawali dengan sikap ilmiah kemudian diperoleh hasil (produk). 

 

Proses Belajar Mengajar Fisika 

Proses dalam pengertian disini merupakan interaksi semua komponen atau unsur yang terdapat dalam 

belajar mengajar yang satu sama lainnya saling berhubungan (inter independent) dalan ikatan untuk 

mencapai tujuan (Usman, 2000:5). Belajar diartikan sebagai proses perubahan tingka laku pada diri 

individu berkat adanya interaksi antara individu dengan lingkungannya. Hal ini sesuai dengan yang 

diutarakan Burton bahwa seseorang setelah mengalarni proses belajar akan perubahan tingkah laku, 

baik aspek pengetahuannya, keterampilannya, maupun aspek sikapnya. Misalnya dari tidak bisa 

menjadi bisa dari tidak mengerti menjadi mengerti. (dalam Usman,2000: 5). 

 

Mengajar merupakan suatu perbuatan yang memerlukan tanggungiawab moral yang cukup berat. 

Mengajar pada prinsipnya membimbing siswa dalam kegiatan suatu usaha rnengorganisasi 

lingkungan dalam hubungannya dengan anak didik dan bahan pengajaran yang menimbulkan proses 

belajar. Proses belajar mengajar merupakan suatu inti dari proses pendidikan secara keseluruhan 

dengan guru sebagai pemegang peran utama. Proses belajar mengajar merupakan suatu proses yang 

mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang 

berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Interaksi atau hubungan timbal 

balik antara guru dan siswa itu merupakan syarat utama bagi berlangsungnya proses belajar mengajar 

(Usman, 2000 :4). 

 

Sedangkan menurut buku Proses Belajar mengajar di Sekolah, proses belajar mengajar dapat 

mengandung dua pengertian, yaitu rentetan kegiatan perencanaan oleh guru, pelaksanaan kegiatan 

sampai evaluasi program tindak lanjut (dalam Suryosubroto 1997: 18). 

 

Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa proses belajar mengajar IPA meliputi kegiatan 

yang dilakukan guru mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan sampai evaluasi dan program 

tindak lanjut yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu yaitu pengajaran 

Fisika. 

 

Teknik penem  uan adalah terjemahan dari discovery. Menurut Sund discovery adalah proses mental 

dimana siswa mampu mengasimilasikan sesuatu konsep atau prinsip. Yang dimaksudkan dengan 

proses mental tersebut antara lain ialah: mengamati, mencerna, mengerti, menggolong-golongkan, 

membuat dugaan, menjelaskan, mengukur, mernbuat kesimpulan dan sebagainya. 

 

Suatu konsep misalnya: segi tiga,  panas, demokrasi dan sebagainya, sedang yang dimaksud dengan 

prinsip antara lain ialah: logam apabila dipanaskan akan mengembang. Dalam teknik ini siswa 

dibiarkan menemukan sendiri atau mengalami proses mental itu sendiri, guru hanya membimbing dan 

memberikan instruksi. 
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Dr. J. Richard dan asistennya mencoba self-learning siswa (belajar sendiri) itu, sehingga situasi 

belajar mengajar berpindah dari situasi teacher learning menjadi situasi student dominated learning. 

Dengan menggunakan discovery learning, ialah suatu cara mengajar yang melibatkan siswa dalam 

proses kegiatan mental melalui tukar pendapat dengan diskusi, seminar, membaca sendiri dan 

mencoba sendiri. Agar anak dapat belajar sendiri. 

 

Penggunaan teknik discovery ini guru berusaha meningkatkan aktivitas siswa dalam proses belajar 

mengajar. Maka teknik ini memiliki keuntungan sebagai berikut: Teknik ini mampu membantu siswa 

untuk mengembangkan, memperbanyak kesiapan serta penguasaan keterampilan dalam proses 

kognitif/pengenalan siswa. Siswa memperoleh pengetahuan yang bersifat sangat pribadi individual 

sehingga dapat kokoh/mendalam tertinggal dalam jiwa siswa tersebut. Dapat membangkitkan 

kegairahan berajar mengajar para siswa. Teknik ini mampu memberikan kesernpatan kepada siswa 

untuk berkembang dan maju sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Mampu mengarahkan 

cara siswa belajar, sehingga lebih memiliki motivasi yang kuat untuk belajar lebih giat. Membantu 

siswa untuk memperkuat dan menambah kepercayaan pada diri sendiri dengan penemuan sendiri. 

 

Strategi itu berpusat pada siswa tidak pada guru. Guru hanya sebagai ternan belajar saja, membantu 

bila diperlukan. Walaupun demikian baiknya teknik ini tapi masih ada pula kelemahan yang perlu 

diperhatikan ialah: Pada siswa harus ada kesiapan dan kematangan mental untuk cara belajar ini. 

Siswa harus berani dan berkeinginan untuk mengetahui keadaan sekitarnya dengan baik. Bila kelas 

terlalu besar penggunaan teknik ini akan kurang berhasil. Bagi guru dan siswa yang sudah biasa 

dengan perencanaan dan pengajaran tradisional mungkin akan sangat kecewa bila diganti dengan 

teknik penemuan. Dengan teknik ini ada yang berpendapat bahwa proses mental ini ada yang 

berpendapat bahwa proses mental ini terlalu mementingkan proses pengertian saja kurang 

memperhatikan perkembangan/pembentukan sikap dan keterampilan bagi siswa. Teknik ini mungkin 

tidak memberikan kesempatan untuk berpikir secara kreatif. 

 

Djamarah (2002: 114) motivasi adalah suatu pendorong yang mengubah energi dalam diri seseorang 

ke dalam bentuk aktivitas nyata untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam proses belajar, motivasi sangat 

diperlukan sebab seseorang yang tidak mempunyai motivasi dalam belajar tidak akan mungkin 

melakukan aktivitas belajar. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Nur (2001: 3) bahwa siswa 

yang termotivasi dalam belajar sesuatu akan menggunakan proses kognitif yang lebih tinggi dalam 

mempelajari materi itu, sehingga siswa itu akan meyerap dan mengendapkan materi itu dengan lebih 

baik. Jadi motivasi adalah suatu kondisi yang mendorong seseorang untuk berbuat sesuatu dalam 

mencapai tujuan tertentu. 

 

Belajar dapat membawa suatu perubahan pada individu yang belajar. Perubahan ini merupakan 

pengalaman tingkah laku dari yang kurang baik menjadi lebih baik. Pengalarnan dalam belajar 

merupakan pengalaman yang drtuju pada hasil yang akan dicapai siswa dalam proses belajar di 

sekolah. Menurut Poerwodarminto (1991: 768), prestasi belajar adalah hasil yang dicapai (dilakukan, 

dekerjakan), dalam hal ini prestasi belajar merupakan hasil pekerjaan, hasil penciptaan oleh seseorang 

yang diperoleh dengan ketelitian kerja serta perjuangan yang membutuhkan pikiran. 

 

Motivasi adalah suatu kondisi yang mendorong seseorang untuk berbuat sesuatu dalam mencapai 

tujuan tertetntu. Siswa yang termotivasi untuk belajar sesuatu akan menggunakan proses kognitif yang 

lebih tinggi dalam mempelajari materi itu, sehingga siswa itu akan menyerap dan mengendapkan 

materi itu dengan lebih baik (Nur, 2001: 3). Sedangkan prestasi belajar adalah hasil yang dicapai oleh 

siswa dengan melibatkan seluruh potensi yang dimilikinya setelah siswa itu melakukan kegiatan 
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belajar sedangkan metode pembelajaran penemuan (discovery) adalah suatu metode pembelajaran 

yang memberikan kesempatan dan menuntut siswa terlibat secara aktif di dalam mencapai tujuan 

pernbelajaran dengan memberikan informasi singkat (Siadari, 2001: 7). Pengetahuan yang diperoleh 

dengan belajar penemuan (discovery) akan bertahan lama mempunyai efek transfer yang lebih baik 

dan meningkatkan siswa dan kemampuan berpikir secara bebas. Secara umum belajar penemuan 

(discovery) ini melatih keterampilan kognitif untuk menemukan dan memecahkan masalah tanpa 

pertolongan orang lain. Selain itu, belajar penemuan membangkitkan keingintahuan siswa memberi 

motivasi untuk bekerja sampai menemukan jawaban (Syafrudin, 2002: l9). 

 

Metodologi Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan (action research), karena penelitian dilakukan untuk 

rnemecahkan masalah pembelajaran di kelas. Penelitian ini juga termasuk penelitian deskriptif, sebab 

menggambarkan bagaimana suatu teknik pembelajaran diterapkan dan bagaimana hasil yang 

diinginkan dapat dicapai. 

 

Menurut Sukidin, dkk ada 4 macam bentuk penelitian tindakan yaitu :(l) penelitian tindakan guru 

sebagai peneliti; (2) penelitian tindakan kolaboratif; (3) penelitian tindakan simultan terintegratif; dan 

(4) penelitian tindakan sosial eksperimental. 

 

Keempat bentuk penelitian tindakan di atas, ada persamaan dan perbedaannya Menurut Oja yang 

sebagaimana dikutip oleh Kasbolah, ciri-ciri dari setiap penelitian tergantung pada (1) tujuan 

utamanya atau pada tekanannya, (2) tingkat kolaborasi antara pelaku peneliti dan peneliti dari luar, (3) 

proses yang digunakan dalam melakukan penelitian, dan (4) hubungan antar proyek dengan sekolah. 

 

Dalam penelitian ini menggunakan bentuk guru sebagai peneliti, dimana guru sangat berperan sekali 

dalam proses penelitian tindakan kelas. Dalam bentuk ini, tujuan utama penelitian tindakan kelas ialah 

untuk meningkatkan praktik-praktik pembelajaran di kelas. Dalam kegiatan ini guru terlibat langsung 

secara penuh dalam proses perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Kehadiran pihak lain dalam 

penelitian ini peranannya tidak dominan dan sangat kecil. 

 

Penelitian ini mengacu pada perbaikan pembelajaran yang berkesinambungan. Kemmis dan Taggart 

menyatakan bahwa model penelitian tindakan adalah berbentuk spiral. Tahapan penelitian tindakan 

pada suatu siklus meliputi perencanaan atau pelaksanaan observasi dan refleksi Siklus ini berlanjut 

dan akan dihentikan jika sesuai dengan kebutuhan dan dirasa sudah cukup. 

 

Menurut pengertiannya penelitian tindakan adalah penelitian tentang hal-hal yang terjadi di 

masyarakat atau sekelompok sasaran, dan hasilnya langsung dapat dikenakan pada masvarakat vang 

bersangkutan (Arikunto). Ciri atau karakteristik utama dalam penelitian tindakan adalah adanya 

partisipasi dan kolaborasi antara peneliti dengan anggota kelompok sasaran. Penelitian tindakan 

adalah satu strategi pemecahan masalah vang memanfaatkan tindakan nyata dalam bentuk proses 

pengembangan inovatif yang dicoba sambil jalan dalam mendeteksi memecahkan masalah. Dalam 

prosesnya pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut dapat mendukung satu sama lain. 

 

Tempat penelitian adalah tempat yang digunakan dalam melakukan penelitian untuk rnemperoleh data 

yang diinginkan. Penelitian ini bertempat di SMA Negeri 1 Tompaso. Waktu penelitian adalah waktu 

berlangsungnya penelitian atau saat penelitian ini dilaksanakan, Penelitian ini dilaksanakan pada 

bulan September sampai dengan bulan Nopember Semester Ganjll Tahun Pelajaran 2018/2019. 



 ISSN : 2620-9748 

 

│   Vol. 5  │ No. 8 │ Agustus 2022 │    ISSN : 2620-9748              98 

 

Subyek penelitian adalah siswa-siswi kelas XI SMA Negeri I Tompaso  tahun pelajararn 2018/2019  

pada materi Elastisitas. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Data penelitian diperoleh dari data observasi berupa pengamatan perngelolaan metode pembelajaran 

Penemuan (Discovery) dan pengamatan aktivitas guru dan siswa pada setiap siklus. Data lembar 

observasi diambil dari dua pengamatan yaitu data pengamatan pengelolaan metode pembelajaran 

Penemuan (Discovery) yang digunakan untuk mengetahui pengaruh penerapan metode pembelajaran 

Penemuan (Discovery) dalam meningkatkan prestasi belajar siswa dan data pengamatan aktivitas guru 

dan siswa. Data tes formatif untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar siswa setelah 

diterapkannya metode pembelajaran Penemuan (Discovery). 

 

Ketuntasan hasil belajar siswa, melalui hasil penelitian ini menunjukkan bahawa metode 

pembelajaran Penemuan (Discovery) memiliki dampak positif dalam meningkatkan prestasi belajar 

siswa. Hal ini dapat dilihat dari semakin mantapnya pemahaman siswa terhadap materi yang 

disampaikan guru (ketuntasan belajar meningkat dari siklus I, II, dan III) yaitu masing-masing 

67,57%,  78.38% dan 89.19%. Pada siklus III ketuntasan belajar siswa secara klasikal telah tercapai. 

 

Kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran, berdasarkan anlisis data, diperoleh aktifitas siswa 

dalam proses belajar mengajar dengan menerapkan metode pembelajaran Penemuan (Discovery)  

dalam setiap siklus mengalami peningkatan. Hal ini berdampak positif terhadap pretasi belajar siswa 

yaitu dapat ditunjukkan dengan meningkatnya nilai rata-rata siswa pada setiap siklus yang terus 

menglami peningkatan. 

 

Aktivitas guru dan siswa dalam pembelajaran, berdasakan analisis data diperoleh aktifitas siswa 

dalam proses pembelajaran Fisika pada pokok bahasan Gerak Lurus dengan metode pembelajaran 

Penemuan (Discovery) yang paling dominan adalah bekerja dengan sesama anggota kelompok, 

mendengarkan/ memperhatikan penjelasan guru dan diskusi antar siswa/antara siswa dengan guru. 

Jadi dapat dikatakan bahawa aktifitas siswa dikategorikan aktif. 

 

Sedangkan untuk aktifitas guru selama pembelajaran telah melaksanakan langkah-langkah kegiatan 

belajar mengajar dan menerapkan metode pembelajaran Penemuan (Discovery)  dengan baik. Hal ini 

terlihat dari aktivitas guru yang muncul, diantaranya aktivitas membimbing dan mengamati siswa 

dalam menemukan konsep, menjelaskan materi yang sulit memberi umpan balik/ evaluasi/ tanya 

jawab dimana prosentase untuk aktivitas di atas cukup besar. 

 

Kesimpulan 

Dari hasil kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan selama tiga siklus, dan berdasarkan seluruh 

pembahasan serta analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut: Pembelajaran 

dengan penemuan (discovery) memiliki dampak positif dalam meningkatkan prestasi belajar siswa 

yang ditandai dengan peningkatan ketuntasan belajar siswa dalam setiap siklus, yaitu siklus I 

(67.57%), siklus II (78.38%), siklus III (89,19%). Penerapan metode pembelajaran penemuan 

(discovery) mempunyai pengaruh positif, yaitu dapat meningkatkan motivasi belajar siswa yang 

ditunjukkan dengan hasil wawancara dengan sebagian siswa, rata-rata jawaban siswa menyatakan 

bahwa siswa tertarik dan berminat dengan metode pembelajaran penemuan (discovery) sehingga 

mereka menjadi termotivasi untuk belajar. 
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Saran 

Hasil penelitian yang diperoleh dari uraian sebelumnya agar proses belajar mengajar Fisika lebih 

efektif dan lebih memberikan hasil yang optimal bagi siswa maka disampaikan saran sebagai berikut: 

Untuk melaksanakan model penemuan (discovery) memerlukan persiapan yang cukup matang, 

sehingga guru harus mampu menentukan atau memilih topik yang benar-benar bisa diterapkan dengan 

model penemuan (discovery) dalam proses belajar mengajar sehingga diperoleh hasil yang optimal. 

Dalam rangka meningkatkan prestasi belajar siswa guru hendaknya lebih sering melatih siswa dengan 

berbagai metode pembelajaran, walau dalam taraf yang sederhana, dimana siswa nantinya dapat 

menemukan pengetahuan baru, memperoleh konsep dan ketrampilan, sehingga siswa berhasil atau 

mampu memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Perlu adanya penelitian yang lebih lanjut 

karena hasil penelitian ini hanya dilakukan di SMA Negeri I Tompasso tahun pelajaran 2018/2019. 
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Acuan Penulisan 

___________________________________________________________ 

1. Naskah belum pernah dimuat/diterbitkan di jurnal lain. 

2. Naskah diformat dalam bentuk spasi 2 (Double) kertas A4 (20 mm X 297 mm) dengan 

betas tepi (margin) 2 cm untuk setiap tepi. Naskah ditulis dengan rata kiri-

kanan (justified). Naskah diketik menggunakan jenis huruf Times New Roman 

(font size: 12), berjumlah 10 sampai dengan 15 halaman. 

3. 1 Judul, abstrak dan kata kunci ditulis dalam bahasa Inggris dan bahasa 

Indonesia dengan maksimal 150 kata yang secara singkat memberikan gambaran 

aspek penting dan simpulan /hasil pokok dari naskah tersebut. Kata kunci 

minimal 5 kata dan maksimum 9 kata. 

4. Naskah dikirim ke alamat redaksi dalam ketikan disertai soft copynya dalam 

CD/DVD atau dikirim melalui email (rinderiyana@yahoo.com atau 

rinderiyana@gmail.com). Pada halaman pertama, harap dicantumkan nama penulis, 

lembaga dan alamat lembaga penulis, dan alamat email penulis. 

5. Naskah yang diterima akan melalui proses peninjauan (review) oleh Tim Reviewer 

Ahli sebidang dan naskah juga akan melalui proses revisi bila diperlukan. 

Redaksi berwenang mengambil keputusan menerima, menolak maupun menyarankan 

pada penulis untuk memperbaiki naskah. 

6. Naskah yang dapat dimuat dalam jurnal ini meliputi tulisan tentang kebijakan, 

penelitian, pemikiran, kajian, analisis dan atau reviu teori/ konsep/ 

metodologi, dan informasi lain yang secara substansi berkaitan dengan 

Pendidikan dalam berbagai jenjang dan jenis Pendidikan. 

7. Artikel hasil penelitian memuat judul, nama penulis, abstrak, kata kunci, dan 

isi. isi artikel mempunyai struktur dan sistematika serta persentase jumlah 

halaman sebagai berikut. 

a) Pendahuluan meliputi latar belakang, perumusan masalah, dan tujuan 

penelitian (10%). 

b) Kajian literatur mencakup kajian teori dan hasil penelitian terdahulu 

yang relevan (15%). 

c) Metode yang berisi rancangan/ model, sampel dan data, tempat dan waktu, 

teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data (10%), 

d) Hasil dan pembahasan (50%). 

e) Kesimpulan dan saran (15%). 

f) Pustaka acuan  

(sistematika/struktur ini hanya sebagai pedoman umum. Penulis dapat 

mengembangkannya sendiri asalkan sepadan dengan pedoman ini). 

8. Tabel dan Gambar diberi nomor urut sesuai urutan pemunculannya. Tabel dan 

Gambar harus jelas terbaca dan dapat dicetak dengan baik. Untuk Tabel maupun 

Gambar gratis dari Microsoft Excel, mohon menyertakan file tersebut dalam Excel 

untuk mempermudah proses editing. Mohon diperhatikan, bahwa naskah akan dicetak 

dalam format warna hitam putih (grayscale) sehingga untuk gambar grafik mohon 

diberikan gambar yang asli atau dalam format jpeg (high resolution) sehingga 

dapat dicetak dengan jelas. 
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9.  Sekitar 80% atau lebih Pustaka yang diacu hendaknya bersumber dari hasil-hasil 

penelitian, gagasan, teori/konsep yang telah diterbitkan di jurnal (komposisi 

sumber acuan dari hasil penelitian lebih banyak daripada sumber yang diacu dari 

buku teks). Hasil penelitian paling lama 10 tahun terakhir, kecuali Pustaka 

Acuan yang klasik (tua) yang memang dimanfaatkan sebagai bahan kajian 

historic. 

10. Penulisan pustaka acuan merujuk pada sistem Harvard. Sistem Harvard menggunakan 

name penulis dan tahun publikasi dengan urutan pemunculan berdasarkan nama 

penulis secara alfabetis. Publikasi dari penulis yang sama dan dalam tahun 

yang sama ditulis dengan cara menambahkan huruf a, b, atau c dan seterusnya 

tepat di belakang tahun publikasi (balk penulisan dalam pustaka acuan maupun 

sitasi dalam naskah tulisan). 
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11. Penulisan Pustaka acuan yang bersumber dari Internet, agar ditulis secara 

beurutan sebagai berikut; penulis, judul, alamat web, dan tanggal unduh 

(download). 

12. Tulisan sepenuhnya tanggung jawab penulis. 
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