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Dalarn upaya rneningkatkan rnutu lulusan di Sekolah Menen_& Urnurn. berbagai 

usaha perlu di lakukan baik nleldui perbaikan sarana dan prasarana tnauputl melalui 

perbaikan rnutu pembelajaran. Pzrbaikan rnutu pernbelajarm dapat dilAukm dengan cara 

melaksatlakan berbagai tindakan untuk rnemotivasi qar  usaha belajar siswa menin@at. 

Unhik ini telah dilal,ukan penelitian dengan tujuan ingin rnenernukan suatu stratagi yang 

tepat dalml pembelajaran Fisika di SbIU dengan penet-apan Paket Kegiatan Motivasi 

Belajar (PEXB). Dalam rnencapai tujuan tersebut telah dilakukan pernbelajaran dengan 

urutan kegidan sebagai berikut : pelaksanaan kuis sebelum tatap rnuka dirnulai, tatap rnuka 

dengan netoda ceramah yang diselingi tanya jawab, diskusi kelornpok dan menganjurkan 

kepada siswa untuk melaksanakan tugas mandiri. Kegiatan pernbelajaratl ini dijalmkan 

pada siswa kelas 2 SMUN 5 Padam, pada catur wulan I tahun ajaran 2000l2001. Siswa 

yang rnenjadi subjek penelitian ini terdiri dari kelas 2 unLggul d m  kelas 2 biasa 

S e l m a  pembelajaran berlangsung telah dilakukan pengamatan terhadap aktivitas 

siswa baik selama tatap rnuka rnaupun dalam diskusi kelornpok, guna rnelihat apakah 

tindakan-tindakan yang direncanakan telah memotivasi siswa untuk &?if bertanya, 

rnenjawab pertanyaan guru/siswa, intemksi dengan buku surnber dalam rnencari jawaban 

dari pertanyaan temannydgwu dan apakah rnereka rnernperhatikan penjelasan guru 

dengan serius, berinteraksi dengan ternannya daiam rnenernukan solusi pernasalahan 

diskwsi, berinteraksi dengm bdw sumber, melaksanakan penelahaan maternatis mmpun 

mencatat hasil diskusi, mengemukakan pendapat, semuanya ini dicatat mengpnakan 
I 

forinat observasi. Selanjutnya setelah permbelajaran berakhir dilakukan wawancara 

dengan dua orang siswa m e n p a k a n  fbrniat wawancara, dirnana siswa yang akan 

diwawancarai diarnbil secara acak. Disamping dilakukan kuis setiap rninggu , juga 

dilakukan tes diakhir siklus pertarna 

Berdasarkan data yang diperoleh baik data tentang akivitas siswa rnaupun data 

tentmg nilai kuis dan rlilai tes diakhir siklus pertama, dilakukan analisis, kernudian dari 

berbagai sardmasukan yang diberikan siswa, selanjutnya dilakukan refleksi -ma 

menernukan hal-ha! yang masih rnemerlukan perbaikan. sehinga hasil yanq diharapkan 



dapat dicapai. Selan-iutnya berbapai perbaikan tindakan dilaktlkan pada siklus kedua 

dengal rnenppu~akarl - langkall-langkal~ yang sarna seperti siklus pertanla 

Dwi h a ~ i l  *analisis dala darl informasi dari wacvancara pada kedua siklus, ditemukan 

ada hal-ha1 yans positif seperti : melalui kuis siswa telah terbiasa belajar kontinu dan 

selalu rnernperbaiki usaha belajar didasarkan feed back hasil kuis. TvIZelalui tatap muka 

diraslsakan fikiran lebih terbuka karena tanpa tekanan, situasi belajar akrab sangat 

dernda-atis, komunikasi guru-siswa lancar karena kesernpatan bertanya terbuka secara 

luas. Disamping itu melalui diskusi kelornpok terjadi tukar pendapat, rnerasa diri berharga 

I~--...-- m-r+-mm+ t ,rr  rrrtrll. kit2 dih?zlm,zi o!eh o rzq  laic, terbinn- kerjasana ymg haik serta 
L. 

rnenghilangkan kejenuhan. Namun ke~iatan mandiri dapat dijalan siswa dengan baik. 

Diakhir siklus pertama rata-rata siswa kelas unggul adalah 5,25 dan kelas biasa 4,1, pada 

akhir. sikulus kedua rda-rata kelas u l g u l  meningkat menjadi 6,86 dan kelas biasa 

5,95.Namun rnasih ada hal-ha1 yang belurn dapat dicapai yaitu aktivitas bertanya, 

menjawab pertanyaim .,w'temannya pada kedua kelas subjek masih rendah namun 

interaksi dengan bkr sumber sudah baik, tetapi dctivitas siswa dalarn dishxsi kelornpok 

sangat rnengern b irakan. 

Mudah-mudah hasil penelitian ini ~ k m  dapat mernberikan masukan dan informasi 

ymg berharga bagi pelaku pendidikan unurnnya dan guru Fisika ShN khususnya dalarn 

usaha rnemperbaiki rnutu pernbelajaran dimasa yang &an datang. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

, A. Latar b e l a h g  Masalah 

1 Dengan semakin p e s h y a  perkembangan sains dan teknologi dewasa ini menuntut 

agar hualitas pendidikan juga dapat dipacu seiring dengan perkembangan tersebut. 

Pttningkatan mutu pengajaran W A  perlu mendapat perhatian yang lebih set-ius, 

ka-ena MPA umumnya, khususnya Fisika merupakan kunc i dari teknologi canggih. 

O!eh sebab itu pemahaman Fisika oleh anak didik perlu terus ditingkatkan guna 
- mengeiar ketertlnggalan kita dari negara-negara lain. Untuk dapat menarik mind anak 

didik maka Fisika itu h m s  dijadikan pelajaran yang menarik dan menyenangkan. 

Guru hams dapat mencip takan suasana belaj ar yang kondusif dan dapat mempertinggi 

aktivitas dan kreativitas anak didik. Guru tidak lagi menjadi satu-s-ya surnber 

belajar hagi perserta di dik, tetapi bagaimana guru dapat membelaj arkan mak didik 

dengan menggunakan berbagai sumber belajar. Anak didik dimotivasi untuk 

menemukan sendiri atau bekerja sama dengan teman dalam menemukan solusi dari 

Lerbagai pernasalahan yang dihadapi dalam belajar. Hal ini &an membuat siswa 

mandiri dan punya inisiatif untuk selalu ingin tahu, ingin mencoba menemukan 

berbqai  alternatifjawaban melalui sumber yang aria disekitarnya baik berupa buku 

surnber, teman dan surnber belajar lainnya Jadi peran guru sebagai fasili tator dan 

motivator benar-benar dapak diterapkan Guru hendaknya dapat menuntun anak didik 

menjadi anak yang disiplin dengan penuh percaya diri. Setiap tugas yang diberikan 

dapat dipertanggung jawabkan oleh anak didik dengan pemahaman yang baik. Kalm 

begitu proses pendidikan perIu mengalami perubahan dari "teacher center' menjadi 

"student learning". Hal ini diperkuat oleh pendapat T.Raka Joni (1980,h.7) 

Pengambilan bagian oleh siswa dalam aneka ragam kegiatan helajar 
mengajar, meningkatkm k e t e r l i b a  mental siswa dalam proses belajar 
mengajar. Pada gilirannya keterlibatan mental optimal ini sekaligus memberi 
urti penlbwgkitan motivasi ymg optimal pula dipihak siswa dalam proses 
belajar mengajar tersebut. Dengan kata lain pengalaman belajar memberi arti 
kepada siswa untuk mencoba sendiri mencari jawaban suatu masalah, bekerja 
sama denurn teman sekelas atau membuat sesuatu &an jauh lebih 
mendatangkan pengerahan energi clan pengerahan perhatian s iswa 



Dm- penclapaf diatas terlihat bahwa apabila an& didik terlibat lanesung 

dalam kepiatan belajar baik fisik maupurn mental, r n d a  hd ini i a k  p~myakontribusi 

yarlg besat. terhadap tin.&& pernailaman mereka dan ter.~ambar d d m  bentuk hasil 

belajar. Pendapat vans senada dikemikakan oleh Gazali (1982,h.45) " Hasil 

Belajar aka1 tinmi dan lama diingat apabila anak didik mengalami sendiri dan ikut 

serta ddif dalarn proses belajar mengajai'. Pendapat ini memperlihatkan bahwa 

mak didik memiliki potensi yan3 dapat dikernbangkal d m  apabila ada wadah yang 

baik memungkinkan dia dapat berkembang maka dia &an hunbuh dengan s u b ,  

terbukti dengal liasil belajar yang tingi.  

HasiI watvancara penulis dengan gm-guru S W  yang telah dan sedang 

mengikuti progarn kualifikasi di Jurusan Pendidikan Fisika FPMlPA IKIP Padang 

tenin&ap bclhwa guru telah berusaha menjalankan kurikulum secara baik, namun 

masih dirasakan d a n y a  Icebiasaan siswa vans belurn sesuai dengan yang 

diharapkan antara lain siswa rnenyerahkan tugas hanya dengan cara rnengkopi tugas 

teman tanpa rnengllirdan dipallmii dau tidak apa yang dikopi. Pada saat belajar 

Fisika siswa sering rninta izin keluar dan berada di luar dalarn waktu yang c d u p  

lama, tidak ada yang bertanya pada s a d  ETBM berlangsung, tidak dapat memberikan 

jmvaban dari pertanyam yang diajrlkan oleh guru dan malah tidak jarang terjadi 

tnereka lan~surlg nlenj awab tidak tahu dan menserti. Semua ini menunjukkan mereka 

kurang rnenyenansi Fisika dan rnengatakan Fisika itu pelajaran yang sulit. 

S e b e n q a  siswa mengalami kesulitan didalam penyelesaian tugas, dalam 

memahami materi pelajaran dan lain sebagainya, tetapi tidak pernah dicwi usaha 

untuk rnemecahkannya sehingga ketidak pahaman siswa pada tugas/materi pertama 

&an i h t  mernpengaruhi pada tugadmateri berihtnya, sehingga ha1 ini menjadi 

br~merang didalam belajar Fisika Disamping itu sudah menjadi budaya bapj siswa 

S W  bahwa belajar dilaktlkan pada saat-sad ujian sudah rnendekat, sehingga 

materi yang menurnpuk hanya dipelajari dalarn w a h  relatif singkat atau dengan 

sernboyan SKS ( studi kebut semalam ). Berdasarkan informasi yang diperoleh dari 

penelitian rLumaidi ( 1998) NEM dari siswa pada rnata pelajaran Fisika dan 

Maternatika unhlk beberapa SPcfU di Kodya Padang menunjtlkkan s e b e  berikut :: 

5,5351 d m  7,2217 (S'PLKJ I), 5,1559dar1 5,9808 (SMU 2), 4,6227 dan 5,2337 



(SMU 3), 4,0135 dan 4,4167 (SMUS), 4,5110 dan 5,1010 (SMU 10) Dari data 

diatas terlihat bahwa nilai rnatematik lebih baik dari Fisika, berarti alat bantu yang 

diperlukan untuk b lajar Fisika sudah baik, seharusnya nilai Fisikanya juga baik 

Apabila keadaan i 1 i dibiarkan berlarut-larut maka minat siswa terhadap Fisika 

semakin tuk itu perlu ditemukan suatu model pembelajaran Fisika 

"enjoy" didalam belajar Fisika dan Fisika dipandang bukanlah 

menakutkan, tetapi suatu pelajaran yang menyenangkan dan 

belajar secara kontinu sehingga dapat memahami materi 

sernua tugas dengan kesadaran d m  pemahman yang 

suatu model pembelaj aran dengan menerapkan 

Paket Kegiatan Motivasi Belajar dengan urutan 

kuis, tatap muka, diskusi kelornpok dan tugas 

belajar rnengajar lebih sedehana ,mudah 

rnereka terlibat langsung dalarn proses 

pola penyelesaian setiap pernasalahan 

rnaupun mandiri, diharapkan dapat 

berinteraksi dengan berbagai 

serta memiliki pernahaman 

yang baik 

model pembelajaran 

ini diawali dengan 

dengan suatu model 

diperlukan dalarn 

pelaksanaan yang 

faktor utama yang 

siswa yang 

dapat dicapai. 



B. Penunusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirunluskan masalah penelitian sebagai 

berikut : 

1. Bagaimanakah penenpan PKMB yang tepat di kelas 2 unggul 

2. Bagaimanakah penenpan PmfB yang tepat di kelas 2 biasa 

3. Apakah dengm penerapan PKMB dapat meningkatkan aktivitas belajar serta 

melatih kebiasaan belajar s e e m  kontinu dari siswa 

4. Apakah penerapan PKFVB efe'ektif untuk meningkatkan proses pembelajarm s i w a  

dalarn mata pelajaran Fisika 

Sesuai dengan nxmusan masalah, secara umum tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk menguj i efektifitas paket pembelajaran dengan urutan kegiatan kuis, tatap muka 

dan diskusi kelompok dan tugas mandiri dikontrol. Untuk lebih jelasnya ada bailorya 

dikemukakan secara rinci : 

1. Menganalisis aktivitas belajar siswa kelas unggul dalam pembelajaran Fisika 

dengan menerapkan Paket Kegiatan Motivasi Belajar. 

2. Menganalisis aktivitas belajar siswa kelas biasa dalam pembelajaran Fisika 

dengan menggunakan Paket Kegidan Motivasi Belaj ar. 

3. MengmalisidUji komparatif antara perubahan tingkat pemaharnan kedua kelompok 

siswa 

4. Menganalisiduji komparatif perubahan aktivitas belajar kedua kelompok siswa 

5. Untuk menemukan bagaimanakah penerapan PKhB yang tepat diberikan pada 

kelas un-9gul dan biasa 

D. Manfaat Pcnditim 

Dengan tercapainya tujuan penelitian ini diharapkan akan dapat : 

1. Meningkatkan pemaharnan siswa terhadap mata pelajaran Fisika di SMU. 

2. Meningkatkan aktivitas belajar serta dapat menumbuh kembnngkan budaya belajar 

kontinu dikalangan siswa 



3. Me~lutllbuh kemban,gkan keberanion untuk mengemukakan pendapat 

4. Menmbubkan rasa cinta siswa terhadap mata pelajaran Fisika, sehingga mereka 

mau mendalami sendiri materi Fisika . 
5 .  Menjadi masukan bagi guru-guru Fisika di SMU, dalarn upaya memperbaiki proses 

pembelajaran Fisika 

Paket Kegiatan Motivasi Belajar yang dimaksud dalarn penelitian ini adalah 

seperangkat kegiatan motivasi yang terdiri dari : kuis, penyajian materi pelajaran 

dengan cam memnggal dan selesai satu pen@ diberi kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya, diskusi kelompok dan pernberian tugas mandiri yang dikejakan siswa di 

nunah PKMB ini .dijalaakan pada setiap jam pelajaran Fisika Pengalokasian waktu 

pada setiap jam pertemuan dirancang sedemikian rupa sehingga semua kegiatan ini 

terlaksana dengan baik 



BAB I1 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teoritis 

Dari Intar belakmg masalah telah dikemukakan adanya usaha untuk merancang 

suatu model pernbelajaran yaitu kegiatan belajar rnengajar yang dapai melibatkan 

siswa, baik aktivitas sendiri maupun aktivitas kelompok, yaitu berupa meqikuti test 

kecil, tatap muka, diskusi kelompok dan tugas mandiri dikontrol . Ber ih t  ini akan 

dibicnrakan tentang aktivitas siswa dalam tes kecil, tatap muka dan diskusi 

kelornpok serta tugas mandiri dikontrol. 

1. Pelaksanaan Tes Kecil ( kuis ) 

Menurut Mohd Ansyar (1990,h-9) : " Orientasi pernbelajaran lebih 

diarahkan pada kebiasaan belaj ar mandiri ( independent study). Ini berarti belaj ar 

mandiri dikalangan siswa perlu digaldckan seperti menugaskan mereka 

menge jakan sod,  mempersiapkan diri untuk menghadapi tes kecil (kuis) dengan 

rnateri yang diuji adalah materi pada tatap muka sebelumnya Menurut Slarneto 

(1988,h.75) :" Sdces  hanya tercapai berkat kerja keras". Pernyataan ini 

mengandung makna bahwa tingkat usaha belajar akan mewamai tingkat 

pemahaman seseorang. Pernyataan lain yang dikemukakan Slameto ( 1988b.27) 

berbunyi :" Konsep yang mantap dan jelas yang telah ada dalarn struktur kopitif 

memudahkan untuk belajar". Hal ini menuntut agar siswa sebelurn mengikuti 

p e l a j m  telah memiliki konsep-konsep dasar dari materi yang akan dikutinya, 

mengikuti tes ( h i s )  pada tatap muka berikutnya Sebelum rnengikuti kuis siswa 

telah mempelajari pelajaran yang lalu, apabila kuis dilaksanakan secara kontinu, 

maka siswa juga akan belajar secara kontinu. Memnut Nasution (1977J1.155):" 

Siswa lebih giat belajar apabila tahu akm diadakan tes dalam waktu singkat 

Ulangan perminggu atau sekali dua mirnggu lebih merangsang siswa untuk belajar 

dengan giat dan tentu harus diberi t d u  lebih dahulu". Tes kecil ini akan diberikan 



kepada s isva  sebelum pelajaran dimulai d d m  wnktu lebih kurang lima belw 

menit. Sod  ini telah dipersiapkan dan telah diuji validitas dan realibilitasnya 

Hasil tes ini &an dibqikan kepada siswa setelah pernbelajaran berakhir dengan 

tujuan agar dapat dipakai sebagai cemeti untuk tes berikutnya 

2. Tatap Muka dm Diskusi Kdompok 

Dalam belajar variasi metoda perlu diciptakan karena setiap individu 

mernpunyai cara yang berbeda untuk dapat menyerap rnateri pelajaran. Pendapat 

ini didukung oleh Imansyah Alipandie ( 1984,hllS) :" Guru hams mampu 

mengdakan korelasi dan kombinasi antam rnetoda yang satu dengan rnetoda yang 

laimrya sehingga pelajaran dapat berlangsung dengin baik clan lebih berhasil ". 

Untuk itu guru perlu merancang kegiatan pembelajaran dengan menggunakan 

metoda yang bemriasi,  misdnya materi pelajaran dipenggal rnenjadi tiga, selesai 

satu penggalan disaj ikan dengan metoda cerarnah selanjutnya diberi kesempatan 

siswa mtuk bertanya ( ceramah ymg diselingi tanya jawab) dan untuk 

rnemantapkan pernaharnan teori dan konsep yang diberikan pada saat tatap muka 

ditutup dengan diskusi kelornpok. Selama dalam diskusi kelornpok siswa 

didampinsi oleh _pru guna memperbaiki sekiranya terjadi kesalahan konsep pada 

waktu tatap muka Menurut Pasaribu (1983,h-40) :" Cara belajar yang efektif idah 

cara belajar berbuat sendiri, maksudnya siswa terlibat langsung dalam mencapai 

tujuan pengaj aran". Pendapat lain yang rnendukung pernyat;ian di alas dikemukakan 

oleh Roestiyah (1989, h37) :" Didalam belajar an& hams mengalami aktivitas 

mental, misalnya anak dapat mengembangkan k e m q u a n  intelektualnya, 

kemampuan berfikir laitis, kemampuan menganalisig dan kemampuan rnenerapkan 

pengetahuan". Dari kedua kutipan tadi menunjukkan betapa pentingnya 

keterlibatau mental siswa secara Iangsung dalam mencapai tujuan, seperti didalam 

kegiatan diskusi kelompok Hal ini akan sangat berpengmh kepada rasa percaya 

diri mereka baik dalarn mengungkapkan ide-ide yang dimiliki m q u n  dalam 

memberikan argumentasti terhadap pendapat orang lain Disamping itu dengan 

adanya kelornpok diskusi guru @at melakukan kontak langsung dengan siswa 

secara pribadi. Ini akan memberi arti tersendiri bagi siswa karena dia dikenal 



lebih clekat oleh guru, merupakan kepuasan batin sekaligus dapat memotivmi 

siswa unhlk lebih menyenangi bidang studi yang s e d q  dipelaj arinya Perasaan 

rasa dihargai, merasa eksis dihadapan teman-ternan dalam diskusi. Memunculkan 

rasa senang dan happy dalam menghadapi aktivitas diskusi akan berdampak pada 

pemahaman siswa terhadap materi yang sedang dibicarakddidiskusikan, dengan 

sendirinya tentu &an dapat mewarnai hasil belajarnya 

3. Tugas Mandiri Dikontrol 

Agar pemahman pada diskusi kelompok lebih baik sangat diperlukan usaha 

s iswa untuk mengulangi mengerj akan sendiri sodlatihan di m a h  Kalau tugas 

mandiri ini hmya dianjurkan tanpa dituntut untuk dikumpulkan ada kecenderungan 

siswa tidak rnelakukannya, kecuali bagi siswa yang memiliki motivasi belajar 

y q  tinggi. Menurut Elida Prayitno (1989,h.63) " siswa ymg berprestasi tinggi 

lebih banyak menggunakan waktunya untuk merryelesaikan tugas-tugas 

dibandingkan dengan siswa yang berprestasi rendah". Agar siswa dapat 

melakukan tugas mandiri dengan baik, maka tugas mandiri yang diberikan adalah 

dengm cwa menawarkan kepada siswa sejumlah soal yang harnpir senada dengan 

soal diskusi, mereka diberikan kesempatan memilih beberapa soal untuk 

dikerjakan sendiri d i m a h  dan tugas ini dikumpul pada tatap mnka b e r h t q a  

Tugas semacam ini disebut tugas mandiri dikontrol. Dengan demikian cara ini 

juga diharapkan akan meningkatkan aktivitas mahasiswn dalam diskusi kelornpok , 

karena kelalaian rnereka dalam diskusi kelompok akan menyebabkan mereka tidak 

rnmxpu mengwjakan tugas mandiri di rumah 

Dari berbagai pendekatan diatas semuanya mengacu kepada usaha untuk 

meningkatkan keterlibatan mental siswa secara maksimal, merangsang aktivitas 

serta meningkatkan usaha pembelaj aran siswa Apabila semua pendekatan tadi 

dirarnu menjadi sum paket pembelaj arm, diharapkan potensi yang dimiliki siswa 

akan dapat berkernbang secara optimal. Untuk mengetahui apakah paket 

pembelajaran ini memberi hasil sesuai dengan yang dihsrapkan, unluk itu perlu 

di lakukan analisa dan evaiuasi. 



B. KerangkaPemlkirvl 

Penelitian yans sejenis telah pernah dilakukan oleh Djusmaini Djamas ( 1999) 

dengan subjek penelitiannya ndalah mahasiswa Kimia pengikut mata kulinh Fisika 

Modem. Dari penelitian tersebut diperoleh temuan bahwa tindakan yang diberikan 

selama perkuliahan Fisika Modem niernbel-ikan pemallaman yang baik terhadap 

mahasiswa Mereka merasa senang untuk rnempelajari Fisika, yang selama ini 

dipandang sukar.Hd ini terungkap dari hasil wawancara dengan mahasiswa pengikut 

mata Luliah Fisika Modem. Kwena kegiatan ini tidak saja dapat meningkatkan 

pemahaman tetapi yang lebih penting adalah kepada mereka teiah diturnbuhknn s ikq  

dan kebiasaan belajar yang baik serta menumbuh kembangkan ke j a  kelompok dan rasa 

percaya diri serta keberanian untuk mengemukakan pendapat. Dengan demikian paket 

tindakan h i  diharapkan akan dapat rneriin-Wan efektivitas ( berhasil dan berdaya 

guna) bagi siswa untuk belajar ke depan. 

Mats pelajaran Fisika di SMU merupakan mata pelajaran yang kurang diminati siswa, 

dipandang sukar. .Atas dasar temuan penelitian di Perguruan Tinggi, ada baiknya 

dalam usaha membangkitkan minat dan men&Iangkan image buruk siswa terhadap 

Fisika, maka Paket Kegiatan Motivasi Belajar addah salah satu altetnatif pendekatm 

yang perIu ditemukan bagaimana kiat menerapkannya di SMU. 

Sekolah Menengah Umum rnengelompokkan siswa yang didasarkan kepada 

kemmpuan , yaitu kelompok unggul (kelas uanggul) dan kelas biasa Program kelas 

unggul merupakan b%ian yang terinte-psi dengan program sekolah. Penentuan siswa 

yang r n d  kategori kelas -1 didasarkan hasil nilai rapor, tet-utama mata pelaj aran 

yang menjadi pedlatian adalah matematika, P A  dan B.Inegris. Apabila nilai mata 

pelajaran yang dimaksud di atas baik ( unggul ), maka siswa tadi dalarn 

pengelompokakan kelas dimasukkan ke kelas unggul. Ini berarti siswa-siswa di kelas 

unggul ini memiliki kemampuan kognitif yang baikhagus. Sedangkan siswa kelas 

biasa adalah s i w a  yang memiliki kemampuan kognitif rata-rata Selama ini guru-guru 

dalam perryajian materi pelajaran Fisika memakai strategi yang sama antara kelas 

unggul dengan kelas biusa, pada ha1 kedua kelas ini memiliki struktur kognitif yang 

berbeda Siswa-siswa yang merniliki struktur kognitif yang berbeda diberikan 

perlakuan yang sarna tentu mereka akan merespon atau beraktivitas dengan cara yang 



be~*beda Saldl satu respoti yang ditampilkan adalnh npabila kepada mereka diberikan 

tuuas - yang sama maka siswa yang memiliki struktur kognitif y a q  bagus dapa! 

menemukan solusi dwi tugas tadi lebih cepat dari pada siswa yang memiliki struktur 

kognitif y a q  ktw bagus. Siswa yang struktur kognitif kurang bagus memerlukan 

waktu yang lebih, baru bisa menemukan solusi dari tugas yanp diberikan 

Dari gambaran didas  terlihat bdnva dalam proses pernbelajaran kedua kelornpok 

siswa tadi sebaiknya tidak diberikan perlakuan y q  sama, mungkin ada aspek-aspek 

tertenhl perlu dibedakan, sehingga siswa yang memiliki potensi yang lebih b a g s  

diberi kesempatan bet-kembang yans lebih iuas, dengan demikian potensi yang dimiliki 

simva dapat betul-betul dioptimalkm 

Se lama proses pembe la. aran dengan menerapkan PKMB ini diusahakan terus 

dilakukan perbaikan disana-sini sesliai dengan kelernahan-kelemahan yang terlihat, 

sehingga di dalarn penerapan PKMB ini betul=betul dapat ditemukan bagaimana 

penerapan yang tepat untuk kelas unggul dan bagaimana pula carayang tepat uneuk kelas 

biasa Diharapkan dengan penerapan yang tepaf PKMB akan memberikan kontribusi 

yang besar terhadap peningkatan aktivitas siswa, yang akan bemuara  kepada 

peningkatan pemaharnan. Pembelajaran yang berrnutu akan dapat memberikan hasil 

yang maksimal, dengan demikian diharapkan melalui penerapan PKMB peningkatan 

efektivitas pembelajam dapat diujudkan untuk masaymg &an datang 
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METODE PENELITIAN 

A. Disain Penelitian 

Petlelitinn ini tergolong penelitian eksperirnen tindakan . Penelitian ini rnemakai 2 

kelompok smpel ( subjek penelitia? ) yaw berbeda karakteristihyya Subjek ( sampel) 

dari peneiitian ini adalah siswa kelas 2 catunvulan 1 tahun ajaran 2000/2001 SMLM 

5 Kodya Padang. Untuk itu kepada kedua kelompok sampel ini ( kelas un-agul dan 

kelas biasa) unttlk siklus pertama diberikan tindakan yang sama yaitu penerapan Paket 

Kegiatan Motivasi Belajar (PKMB) . Yang akan diamati adalah bagaimana kedua 

kelompok yang berbeda ini meresponherinteraksi terhadap perlalcuan yang sama, baik 

dari aspek aktivitasnya ( sebagai data h~alitatift) maupun perubahan tingkat 

pemahamannya ( data kuantitatif). Penelitian ini akan melibatkan 4 orang mahmiswa 

yans s e d q  menyelesaikan tugas akhir (skripsi). 

B. Yang Terlihat Dalam Penelitian 

Penelitian ini melibatkan 7 orang peneliti yang terdiri dari 2 orang dosen, 1 orang 

g r u  Fisika ShfUN 5 Padang yaitu Sdr. Armaili,S.Pd dan 4 orang mahasiswa yang 

sedang menyelesaikan tugas akhir. Sebelum diterapkan model pembelajaran ini, kepada . 

~ u r u  yang mengaj ar diberikan latihdorientasi bagaimana menerapkm model 

,pembelajaran ini. Semua perangkat yang diperlukan/dijalankan dalam model ini 

disesuaikan dengan materi pada catur wulan 1. Mahasiswa bertugas bersama peneliti 

rnempersiapkan instrurnedperangkat pembelaj aran. pengumpulan data Mahasiswa 

menyusun laporan penelitiannya sesuai dengan judul tug= akhirnya dengan banturn 

dosen pernbimbingnya 

C. Rencana Tmdakan 

Sebelurn dilaksanakan penelitian perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut : 



a &llen,gkaji h iku lu tn  S M U  catur wulan 1 guna nienlpersiapkan materi pelajaran. 

b. Menyiapkan peran&& pembelajaran berupa soal kuis untuk setiap minggu, 

menyiapkan bahan yang akan didiskusikan setiap kali tatap muka dan tugas mandiri. 

c. Menyiapkan tes acval yang akan dijalankan sebelum tindakan dilaksanakan, guna 

men_petda~i kcadaan awal kedua kelompok s iswa 

D. Pelaksanaan 

Seperti yang telah dinyatakan terdahulu bahwa penelitian ini bertujuan unhk 

rner~ingkatkan kud i tas pembelajaran siswa dalam mata pelajaran Fisika SMU. Untuk 

itu dilaksanakan niatu strategi p e m b e l a j m  yang diarahkan untuk mencapai tujuan di 

&as. Dalam pembelajaran diupayakan agar sebanyak mungkin memberi peluang , 

mendorong dan membirnb ing siswa berfikir dengan bantuan pelaksanaan kuis, tatap 

muka dengan metoda bervariasi, diskusi kelompok dan tugas mandiri. Sebelurn 

pmbelajaran dimulai semua perangkat yang diperlukan ddarn penelitian ini sudah 

dipersiapkan . Pada tatap muka pertama kepada siswa sudah dijelaskan strategi yang 

&an dijdankan dalam pemberian materi Fisika Selanjutnya dilakukan tes awal guna 

mengetahui kemarnpuan awal kedua kelompok siswa dan sekaligus hasil tes ini akan 

dipakai untuk pembentukan kelornpok diskusi. Kelompok diskusi diusahakan homogen 

satu sama lain d m  anggota kelompoknya dibuat heterogen. Kegiatan pada setiap 

pertemuan secara umum unhk siklus I adalah sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan Kuis selama lebih kurang 15 menit. Berhubung karena setiap minggu 

disediakan dua kali pertemuan, maka h i s  hanya dilaksanakan pada pertemuan 

pertama saja, berarti pada pertemuan keduanya tidak dilaksanakan h i s .  Materi 

yang diujikan adalah materi pada minggu sebelumnya Bentuk soal adalah 

objektif, densan jumlah soal 10 buah. Komposisi s o d  ditentukan oleh kornposisi 

materi pada minggu sebelumnya Andaikan kornposisi materi merupakan 



kotisep/teori dan perhiturigan maka maleri uji jusa terdiri dari konsep/teori dm1 

pertlitungan sedet-llaia Lembar jawhan kuis ymlg suddl dikoreksi dibagikan pada 

setiap akllir pernbelajaran, gum sebagai feed back dan &an dapat dipakai sebqai 

motivasi dalarn meningkatkan usaha belajar berikutnya 

2. Selesni kuis dilanjutkan dengan tatap muka Materi yang akan dibicarakan pada 

satu kali pertemuan telah dipenggal berdasarkan sub konsep atm kdau setiap sub 

konsep tcrlalu panjans, maka sub konsep dipengal lagi. Materi disajikan 

didasarkan jalinan fimgsional materi, sehingga terlihat keterkaitan antara satu 

niateri dengm materi lain. Selesai satu p e n , ~ a l  disajikan kepada siswa diberi 

kesempatan bertanya, kalau tidak ada ymg bertanya maka guru mengajukan 

pertanyaan Pertanyaan ditujukm untuk semua siswa, kalm tidak ada yang 

bersedia menjawab maka guru rnenunjuk salah seorang dari siswa untuk 

menjawab. Pada saat ini aktivitas siswa ada yang membuka buku teks . membuka 

catatan, ada yang diskusi dengan ternan Apabila dipandang bahwa siswa telah 

betul-betul memahami materi penggalan pertarna, dilanjutkan densan pen,galan 

kedua Selesai penggalan kedua dilakukan lagi seperti proses pada penggalan 

per tmq yaitu meniberi kesempatan kepada siswa untuk mengajukm pertanyaan 

atau menjawab pertanyarm yang diajukan oieh pu Begitulah proses selanjutnya 

sarnpai semua rnateri selesai disajikan 

3. Kernudian dilaksanakan diskusi kelompok Siswa disuruh duduk berkelompok 

sesuai dengan angota kelompok ymg telah ditentukan. Ketua kelompok &an 

memulai diskusi dan kepada semua anggota kelompok telah diberikan rambu-rarnbu 

pelaksanaan diskusi. Selarna dalarn diskusi terjadi interaksi antara anqota 

kelornpok, interaksi dengan buku dan ada siswa yang melakukan perhitungan dan 



~rietiulis . Senlua m.%,,~ota kelompok i kut berpartisipasi. Kepada setiap kelottipok 

Ilanya dih~gaskm tr~enyerahkan satu berkas laporan hasil diskusi di akhir diskusi. 

Hasil laporan diskusi yang sudah dikoreksi , dinilai dan dikembalikm pada tat* 

rnuka berikutnya Selama dalam diskusi siswa dibimbing oleh guru, guna 

rneluruskan kembali kalau terjadi kesalahan konsep pada s a d  penyajian materi, 

kalau mereka terbentur dalam menemukan solusi mereka diarahkan, sehingga 

rnereka bisa meneniukarl secara bersarna solusinya Pada akhir pertemuan kepada 

siswa dimijurkan mengerjakan tugas mandiri dan soalnya diambilkan dari buku 

wajib. Pada tatap muka berikutnya sebelum dilanjutkan materi baru kepada mereka 

diberi kesempatan menanyakan hal-ha1 y a ~ g  kurang dipahami pada saat pelaksanaan 

tugas mandiri. 

Walaupun pada mulanya jumlah mingy jam pelajaran Fisika pada c a w  pertama 

ada sebanyak 14 minggu, namun akibat adanya hari libur dm berbagai aktivitas 

lain yang mensganggu, maka pelaksanaanny a siklus pertama dapat dij alankan 

selarna 6 mingy. Tiap mingy ada dua kali jam pertemuaqyaitu tersedia waktu 

sebanyak 3 x 45 menit dan 2x45 menit. Waktu inilah yang dibagi sedemikian rupa 

sehingp semua aktivitas ymg direncanakan dapat terwujud. 

.4pabila ditinjau dari maferi , junllah Konsep untuk siklus pertama ada 3 yaitu 

Shuktur Burni, Tata Surya d m  Jagad Raya dengan sub konsep sebmyak 11, berarti 

setiap m i n w  tatap muka rata-rata dapat terselesaikan 2-3 sub konsep, minggu ke 

enam diisi dengan tes akhir siklus pertama 



E. Obsenlasi 

1. Teknik Penpunpulan Data 

Dnlam penelitian ini digunakan empat teknik pengumpulan data yaitu : pengamatan 

Iangsung, wawmcara dan melaksanakan tes dalan~ bentuk kuis dan tes dinkhir 

setiap siklus. Selanjutnya &an dibicarakan safu persatu. 

a. Pengamatvl Langsung 

Karena penelitian ini bertujuan untuk menin&atkan kadar dan kualitas b d ~  kir 

siswa, rnaka data yang diperlukan terutarna menymgkut aktivitas yang 

menunjukkan adanya proses berfikir. Aktivitas-aktivitas yang dapat diamati 

dibagi tiga yaitu pada saat kuis, tatap muka ( penyampaian materi pelajaran ) 

dan pada saaf diskusi kelompok Pada saat kuis observer juga mengarriati 

tindakan dan sikap mental yang dapat dilihat dari tindakan dan ekspresi muka 

siswa seperti : menyontek,bertanya pada teman,gelisah, rasa senang clan tenang 

Aktivitas pada Map muka adalah sebagai berikut : 

1). Interaksi siswa dengan _m, yaitu dari jumlah pertanyaan yans diajukan 

kepada guru oleh siswa 

2). Interaksi siswa dengan buku, dapat dilihat dari jumlah mereka yang aktif 

n~embaca/membuka bulqmencari jawaban atas pertanyaan yang muncul dari 

t emadguru. 

3). Aktifitas siswa dalarn menjawab pertanyaan yang diajukan aiswa atau guru 

4). Jumlah siswa yang memperhatikan dengan serius atau tidak memperhatikan 

keterangan dan penjelasan p u  

Aktivitas-aktivitas yanz diamati pada s a d  diskusi kelompok adalah sebqai 

berikut : 



1). Ititeraksi dengan buku sunlber , yaitu mereka yang aktif mencari,membacn dan 

niet~iahmni isi bacaan berkaitar~ dengan masalah diskusi. 

2). Mernberikan pendapat yaitu jumlah yang &<if memberikan pendqat dalam 

menemukan solusi rnasalah diskusi. 

3). hteraksi siswa dengan temannya , dapat dilihnt dari jumlah mereka yang aktif 

diskusi dan tanya j awab dengan temannya dalam menemukan solusi masalah diskusi. 

4). hfelakukan/menul iskan matematik sehubungan dengan proses meramu h i m  usan 

1. 
matematik yans mungkin diperlukan dalam menemukan solusinya 

Aktivitas tersebut diamati d m  dicatid langsung oleh anggota tim yang duduk dalam 

kelas selarnapernbelajaran berlangsung. Data yang dicatat itu adalah jumlah siswa yang 

ak i f  pada setiap sub ltonsep , yaitu dengan mengisi lembaran pengarriatan ymg telah 

disediakan ( larnpiran 1). Dalam observasi ini anggota tim juga mengnmati dan 

mencatat hal-hal positif dan kesalahan yang tidak seharusnya dilakukan guru dalam 

pembelajaran. 

b. IVwancam 

Urituk mengetahui kesan ( persepsi) siswa mengenai proses kegiatan belajw mengajar 

yang diikutinya dilakukan wawancara singkat oleh ango ta  tim dengan siswa pada 

setiap akhir pembelaj wan. Siswa yang diwawancarai sebanyak dua orang yang dipilih 

secara acak yang ditanyakan adalah tentang hal-hal positif yang dilakukan guru dan 

saran -saran perbaikan menurut mere ka mengenai kegiatan tatq mukdpenyaj ian, kuis, 

diskusi kelompok, rnasalah yang dipecahkan dalam diskusi dan waktu pelaksananaan 

diskusi. H a i l  wawancara ini dicatat d m  ditindaklanjuti pada tatap muka berikutnya 



I Secw:~ uniuni data dan intbrmasi yarlg diperoleh dalam pengumpu1a.n data 

! 
I 

(observasi) dapd dibagi atas tiga kelompok yaitu data kuantitif keaktifan siswa dm 

samn-saran perbaikan dan skor yang diperoleh siswa dalam kuis dan tes akhir siklus. 

I Teknik malisis tiap kelompok data addah sebqai  berikut : 

l 

a. Data K e W a n  S i m  
I 

Data keakifan siswa dibagi dalam dua bagian yaitu keaktifan pada saat tatap muka 

. ( bertanya, menjawab pertanyaan, memperhatikan, nembacdmencari jawaban 

pertanyaan _prig muncul) dan keaktifan pada saat diskusi kelompok ( rnembaca, 

berdiskwi, memberikan pendapat, menelaah matematiklmenulis ). Data keaktifan pada 

saat tatap muka ini dianalisis den= membuat Srafik antara keaktifan pada tiap aspek 

dengan sub konsep masing-masing. Sedangkan data keaktifan pada saat diskusi 

kelompok dianalisis dengan rnembuat grafik antara keaktifan pada setiap aspek dengan 

sub konsep pada setiap siklus . Dari grafik itu &an terlihat kecenderungan tiap aspek. 

Kemudian dengan menghitung rata-rata persentasenya dapat dilihat tingkat ke akti fan 

dengan kriteria sangat &if (>75%), aktif (>50%-7SS/o), kurang aktif (25%-50%) dan 

I tidak aktif (~25%).  Dari nilai rata-rata itu akan didapatkan : 
f 

1). Tingkat keaktifan siswa dalam tiap aspek sehingga dapat dilihat perbandingan 

antara aspek yang satu dengan yang lain. 

I 2). Perbandingan keaktifan siswa dalam tiap aspek pada diskusi kelompok 



b. Xiai s iwd.  

Data nilai siswa dalarn rnata pelajaran Fisika ini ada dalan dua bentuk yaitu 

nilai/skor kuis setiap m i n ~ u ,  skor akhir siklus. Skor h i s  siswa ini diamati 

perkembangan dari m i n w  ke m i n w  ( apakah rta-ratanya meningkat), kemudian rata- 

rata skor kuis dibandin,&an dengan skor akhir siklus. Setelah semua data pada setiap 

sikluv dipaparkan, selanjutnya dibandingkan keadaan kedua kelas yaitu antara kelas 

un-ngul dengan kelas biasa baik dari aspek perubahan aktivitas maupun perubahan 

tin&& pemahamannya 

F. Analisa Reflektif. 

Dalam rnelaksanakan pernbelajaran dengan Paket Kegiatan Motivasi Belajar ini. 

diternukm hal-hal yang mernbuat siswa kurang &if, kur;uig tertarik , tidak ada 

perhatian , berbuat kesalahan dan lain-lain sebagainya Tentu ha1 ini kemunglunan 

belurn terbiasa dengan model pernbelajaran ini, semua ha1 yang ditemukan sangat 

bermanfaat mhlk merancang dan melaksanakan siklus berikutnya 



BAB. It' 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Siklus Pertama 

1. Lokasi Subjek D-m Data Penelitiln 

Penelitian ini dilaksanakan di SMLTN 5 Padang selarna catur wulan satu pada 

tahun ajaran 2000/2001. Pernbelajaran Fisika dilaksanakan dengan menerapkan 

Paket Kegiatan Motivasi Belajar (PKMB) pada setiap jam tatap rnuka di kelas 2. 

STvIUN 5 Padans memiliki kelas Ungyl dan kelas Biasa Penentuan kelas un .91  

dan kelas biasa ini didasarkan NEM atau nilai rapor bagi kelas 2 dan kelas 3. 

Detlgan demikian karena karakterisitik kelas sampel adalah kelas unggul dan kelas 

biasa ,maka ditetapkanlah SMLTN 5 Padmg sebagai sekolah ternpat penelitian. 

Penelitian dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah diungkapkan pada 

BAB IIt. yaitu setelah melalui proses perenungan, rancangan tindakan dan baru 

di lanjutkan dengan pe laksanaan. Pada siklus pertarna kedua kelas yang menj adi 

subjek penelitian mendapat perlakuan yang sama yaitu penerapan Paket Kegiatan 

Motivasi Belajar (PKMB) yang meliputi kegiatan : Kuis selama 15 menit pada 

pertemuan pertama setiap minggu, dilanjutkan dengan tatap muka dengan metoda 

bervariasi dan diskusi kelompok. Semua aktivitas yang dijalankan pada kedua kelas 

yang menjadi subjek penelitian benar-benar samn baik guru yang mengajar, 

pelaksanaan pembelajaran, pencatatan data d a .  observer lengkap dengan format 

observasi adalah sama Dengan demikian variabel lain yang mun&in berpengmh 

kepada ke akuratan data y q  diperoleh dari kedua kelas sudah dikendalikan dengan 

ketat. Selanjutnya data ymg diperoleh dianalisis untuk masing-masing kelas sebagai 

berikut : 



II. H;tsil .h;rlisis Data Unttlk Kelas Unggii 

Seperti yang sudah diungkapkan sebelumnya bahwa data penelitian terdiri 

clari data Lual itatif dan kuatltitatif Data kualitatif yaitu menyangkut tentang 

aktivitas siswn dalarn tatap muka dan diskusi kelompok. Sedangkan data 

kuantitatifyaitu data hasil kuis setiap min-pgu d m  hasil tes siklus akan ditarnpilkan 

dalim bentuk grafik, @ma dapat melihat perubahan tin&& pernaharnan siswa 

Sedar~_gkan dari rata-rata persentase keaktiihn dapat diketahui tingka! keaktifm 

dalarn masing-masing a p a k  sebq2.i bbi.r;lht : 

Didalam mengikuti kuis 1-ata-rata 96,7 Oh siswa tenang menghadapinya 

Sedan.@an dalarn mengikuti kegiatan tatap muka dapat dikemukakan sebagai 

berikut : 

1). Siswa yang termastlk tidak aktif bertanya kepada gwu dalarn tatap muka ( 

rata-Ma 9,04% tiap jam pertemuan ) 

2). S iswa termasuk kurang &?if menj awab pertanyaan teman ataupun guru ( rata- 

rata 38,9 % tiap jam pertemuan ). 

3) .  Siswa termasuk sangat aktif dalam membacdmencari jawaban sehubungan 

dengan pertanyaan yang diajukan teman ataupun guru ( rata-ratn 97,3 % tinp 

pertemuan ). 

4). S i w a  termasuk kategori sangat aktlfmemperhatikan penjelasan materi dalam 

pembelajaran ( rata-rata tiap tiap jam pertemuan 86,O %). 

Untuk melihat gambaran aktivitas dalam tafap muka untuk setiap aspek yang di 

observasi dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar I. Graflk aktlvita sbwa dalarn bsrtanya,men]awab pertanyaan 
membaca dan marnpsrhatikan panjslaaan guru 



Selat~jublya dapat dike~iiukaltan aktiiitas siswa ddarn diskusi kelompok untuk setiap tatap 

rntlka sobapai beribit : 

1). Interksi dengan buku sumber . yaitu rnereka yang &if rnencari.mernbaca dan 

mernaharni isi bacaan berkaitan dengan masalah diskusi (rata-rata setiap pertemuan 

9 1,296). 

2). Mengajukan pendapat yaitu jurnlah yang aktif meny-umbangkan pikiran dalarn 

tnenemukan solusi masalah diskusi (rata-rata setiap pertenluan 69,8 %). 

3). .Mivitas siswa dalam berdiskusi dengan temannya, dapat dilihat dari jurnlah mereka 

yang aktif diskusi dan tanya jawab dengan temannya dalam menemukan solusi masalah 

diskusi (rata-rata tiap pertemuan 81,9 K). 

4). MeIakukan/menuliskan/menc~at penelaahan matemati k s e h u b q a n  dengan proses 

meramu rumusan matematik yang mungkin diperlukan dalam menernukan solusinya ( 

mta-rata tiap pertemuan 37,2 %). 

Dax-i data aktifitas pada saat diskusi kelompok tidak dapat dinyatakan tingkat keaktifan 

pada setiap aspek karena semua siswa aktif. Awal diskusi dimulai semua siswa mulai 

berdiskusi, sernua siswa terlibat, narnun dalam diskusi berkembang ada tuntutan untuk 

kembali membuka buku rujukan ,melakukati penelaahan matematis dan ada juga yang 

rnencoba melal,xkan perhitungan, sehingga setiap anggota diskusi terlibat aktif rnenemukan 

solusi jawaban tentang pennasalahan yang sedang dihadapi. Untuk melihat garnbaran 

keempat aktivitas dalam diskusi kelompok untuk setiap sub konsep dapat dilihat pada 

Gambar 2 

Gambar2. Graflk aktlvitav sbwa dalarn rnernbaca, diskusl dengan teman, 
mangmukakan psndapat d m  msncatat h a i l  dbkusi 



D x i  cdatml hwil peagatnatan ar~~g.ota teanl, warvancwa den-~an siswa ada hal- 

ha1 positif yang hams dipertahankan -dan saran-saran yang harus dilakukan perbaikan. 

Baik ha1 yang positif maupun saran-saran tersebut d q a t  dibagi kedalani tiga 

kelompok yaitu pelaksanaan kuis, tatap mrka dan diskusi kelornpok. sebagai berikut : 

1). Hal-hal yang Positif pada Kuis. 

Siswa termotivasi mengulangi pelajatan dirumah 

Sangat rnernbanhi dalarn peningkatan pernbelajaran Fisika . 
Membiasaltan s i w a  untuk selalu siap mental menghadapi tes. 

9 Muncul rasa kompetisi untuk selalu rneraih yang terbaik pada setiap kuis. 

D q a t  mernotivasi siswa untuk aktif dalam diskusi karena materi diskusi 

termasuk materi uj i, terutarna yang menyang!!~t perhihmgan sederhana 

2). Hal-ha1 yang Positif dalam Tatap Muka 

Komunikasi guru dengan siswa Iancar tanpa ada rasa takut. 

Dengan cara rnengajar guru siswa bersemangat rnengikuti pembelajaran. 

+ Kesempatan bertanya banyak. 

Lebih rnengerti karena ada tanya jawab. 

Situasi belajar akrab dan sangat demokratis. 

Penyaj ian mudah dipahami dan sistimatis. 

Kalau bertanya jawaban yang diberikan tuntas. 

3). Hal-ha1 yang Positif ddam Dislu~si Kelompok 

Tercipta suasana belajar yang akrab 

Saling menghargai pendapat orang lain. 

r Dapat rnelatih siswa daiarn mengeluarkan pendapat. 

Melwskan a p h i l a  terjadi kesalahan konsep pula  saa! tatap muka 

r Konsep agak sernakin jelas. 

a Dapat meningkatkan motivasi belajar. 



4j. Saran-saran pada Pelaksanaan Kuis 

Waktu untuk kuis ditambah. 

Pengawasan lebih diperketat. 

* Soal h i s  untuk hitunsm diberikan waktu lebih. 

5). Sm-sum ddam Tatay Muka 

Penyajian kalau bisa diperlambat. 

P e n m a n  rumus qak detail. 

Beri kesempatan menulis atau mencatat 

Keterbukann antara siswa d m  guru perlu dilestarikan. 

Petahankan pola semacam ini untuk pembelajaran Fisika berihtnya 

- Pada materi -rnateri pentin~ berikan penekanan yang lebih 

Tuliskan kesimpulan di papan tulis pada seiap akhir penyajian. 

6). Saran-saran dalam Diskusi Kelompok 

Perhitungkan waktu dengan tingkat kesulitan sod. 

Dalarn mernbimbing diskusi diharapkan gum memberikan tambahan penje lasan agar 

konsep semakin jelas. 

Sod-soal yang kurang tuntas sebaiknya dibahas lagi pada tatap muka berikutnya 

D i h q k a n  soalnya bervariasi. 

Pola ini dipertahankan karena banyak rnanfaatnya 

Selanjutnya berdasarkan analisis terhadap skor hasil kuis dan skor hasil tes pada akhir 

siklus pertama diperoleh sebagai berikut : Skor rata-rata kuis siswa dari rningsy ke 

mingy memperlihatkan adanya peningkatnn yaitu dari : 5,O s/d 8,6 (rata-rata 6,68 ) 

seperti terlihat pada Gambar 3. 



adalah nilai dari kedua bentuk tes. Kalau dibandingkan rata-rata nilai kedua tes ini 

Sedangkan skor rata-rata hasil tes akhir siklus pertama siswa adalah : 5,25.  Data ini 

rnemperlihatkan adanya peningkatan yaitu skor rata-rata kuis pertama siswa 5,O 

(gambaran kemarnpuan s isva  diawal siklus pertama ) dan 5,25 di akhir siklus pertama 

Disanlping itu mrngenai tugas mandiri yang dilakukan siswa, dapat dikemukakan secara 

umurn bahwamereka rnenge rjakannya dirurnah, dikumpulkan oleh guru dan dikoreksi 

oleh mahasiswa peserta penelitian dan dikernbalikan kepada siswa 

b . Refleksi 

Dari analisis data observasi diternukan empat hd, yaitu : 

l).Tin&at keaktifan siswa dalam bertanya , rnenjawab /rnenangr~api 

pertanyaan ternadguru dan interaksi dengan teman terdekaf dalarn mendiskusikan 

jacvaban pertanyam yang diajukan guru /ternan termasuk kategori k g ,  namun 

keaktifan mernperhaiikan penjelasan dosen pada saat tatap muka sangat mernuaskanl 

sangat aktif Kalau diteliti lebih lanjut bagian yang ffekuensi bertanya kurmg adalah 

pada topik yang bersifat teorikonsep tanpa d a  perhitun3an. Tetapi pada bagian 

yang ada teorikonsep dan perhitungan maternatiknya, rnaka fiekuensi bertanya 

C ~ P  

2). Siswa sangat aktif dalam rnelakukan diskusi kelompok, sernua anggota kelompok 

ikut rnengambil bagian, namun pada saat rnasalah siap dipecahkan salah seorang 

menulis laporan. Selesai laporan waktu mmih bersisa 

3) .  Terdapat hal-hal positif dan saran-saran perbaikan baik terhadap pelaksanaan h i s ,  

tatap muka dan diskusi kelornpok 



4). Bila dibandin&an skor rata-rata yqan_p diperoleh siswa dalam kuis dengan skor tes 

pads akhir siklus pertama, maka skor rata-rata kuis besw dari skor tes akhir siklus 

pertama Namun secara umum ada peningkatan pemahaman siswa, ini ter~ambar 

dari adanya peningkatan rata-rata nilai kuis dari mingy ke mingjiu. Siswa 

mengib~ti h ~ i s  dengan sunggtlh-sungguh dan bersemangat. Nmun usaha belajar 

siswa dirumdl dalam nlenlpersiapkan diri mengikuti h i s  belum maksimal. 

Berdasarkan temuan diatas, maka seharusnya dilakukan tindakan lanjutan yang akan 

dapat meningkatkan aktifitas belajar . saran-saran perbaikan diperhatikan . schingga 

nilai siswa dapat lebih ditingkatkan Oleh sebab itu perlu dilakukan analisis terhadap 

hal-hal y a y  telah berhasil dan yans belum atau kuranz berhasil dicapai. Untuk itu 

harus diperkirakan sebab terjadinya kebehasilan dan kelnnang berhasilan , agar dapat 

dipakai untuk merencmakan tindakaxl selanjutnya Perkiraan itu sebagian dapat 

didasarkan hal-ha1 positif dan saran-saran perbaikan yang diberikan melalui 

wawancara dengan siswa yaitu : 

1) Kurang aktifhya siswa bertanya mungkin disebabkan oleh beberapa hal antma lain 

a). Mereka melihat tidak ada masalah y a q  perlu ditanyakan. 

b). Mereka punya masalah tetapi takut menanyakan. 

c). Kurang berani bertanya karenn takut salah. 

d). Penjelasan sudah cukup jelas. 

e). Mereka punya masalah tetap i ti dak biasa menanyakan kepada guru. 

f). .Memarig tidak rnengerti tetapi tidak tahu apa yang akan ditanyakan. 

2) Kurang aktifhya siswa meijawabl menanggapi pertanyaan teman maupun guru 

mungkin disebabkan antara lain oleh : 

a). Malu dengan teman. karena talcut jawaban yang diberikan salah . 

b). Kurang berani mengungkapkan pendapat karena tidak siap mental. 

c). Takut dalam menyarnpaikan jawaban, bahasanya tidak dimengerti teman. 

d). Mereka rnemang tidak tahu jawabannya 

e). Mereka tahu j awabm~ya  t q i  sukar untuk menpgkqkannya 

3) Kurang aktifnya siswa berinteraksi dengan teman didekafnya didalarn mencari 

jawaban pertanyam guru/teman mungkin disebabkan oleh : 

a). Ki~rang akrab dengan kawan didekatnya 



b).Takut diparidang bodoh ole11 ternan didekatnya. 

c). Kuuang meniiliki wawasan tentang ha1 yang ditanyakan, sehinga engan untuk 

berkornentar dengan teman didekatnya. 

d).Tidak terbiasa berdiskusi dengan teman didekahya dalam belajar. 

e).Takut kalau-kalau dimsap ngobrol ddarn belajar. 

t). Mel-eka tnerasa lebih baik memikirkan sendiri atau menunggu guru menermgkm. 

4) Sangat aktihya siswa dalam mengikuti pembelajaran mungkin disebabkan oleh 

b a y &  h d  antara lain : 

a). Materi yang sedang dijelaskan akan didiskusikan nanti pada akhir pembelajaran. 

b). Pada tatap muka berikutnya materi ini akan diuji dalam kuis singkat 

c). Komunikasi lancar tanpa ada rasa takut. 

d). Cara meugajar ymg dipakai guru, menyebabkan siswa bersemangat 

e). Pikiran lebih terbuka karena tanpa tekanan. 

f) Situasi belajar akrab dan sangat demokratis. 

g). Penyajirin bagus dan mantap. 

h). Tersedia waktu yang cukup untuk bertanya jika tidak mengerti. 

i). Pernberian umpan balik lancar setiap tatap rnuka, yaihi bempa pengembalian 

lembaran kuis dm tugas. 

j).Sangat akifiya mahasiswa rnengikuti diskusi ke lompok kemungkinan disebabkan 

oleh banyak hal antara lain: 

a). Mereka berlatih rnengemukakan pendapat dan menghargai pendapat orang lain 

b). Bisa sa1in.q tukar pendapat 

c). Mereka yans berkemampuan rendah rnerasa dihargai, karena selama ini kurans 

d). Mendapat perhatian guru. 

e). Guru mendatangi setiap kelompok, apabila anggota kelompok terbentur dalam 

diskusi, sekaligus meluruskan apabila terjadi kesalahan konsep. 

f). Konsep menjadi semakin jelas. 

g). Sangat membanh~ dalam mengerjakan tugas mandiri. 

h). Dapat mengurangi kejenuhan, karena santai tapi serius. 

i). Tercipta suasana akrab clan kerja sama yang baik . 

j). Setiap anggota kelompok rnerasa punya andil dalarn menemukan solusi dari 



pernasalahan yans sedang dipecahkan. 

k). Langkah y a n ~  diternpuh sampai diternukan solusi. lebih setia dalam i n p t a l .  

c. Hasil Analisis Data Unhrk Kelas Biasa 

Dalarn analisis data umttlk kelas biasa dilakukan Imgkah dan prosedur yang sama 

dengaxi analisa pada kelas u l g u l .  Untuk itu ada baiknya petlulis lanjutkan Iaqsung 

pada proses andisis sebagai berikut 

Didalam niengikuti h i s  r&-mta 88,O % siswa tenang menghadapinya Sedangkan 

d a l m  rnen.sikuti kegiatan tatap muka dapat d i k e r n ~ k a k ~  sebagai berikut : 

1). Sibwa yang termasuk tidak aktif bertanya kepada ,guru dalam tdap muka ( rata-rata 

1,5% tiap jam pertemuan ) 

2). Siswa tennasuk h m l g  &if nenjawab pertanyaan teman ataupun guru ( rata-rata 

26,0% tiap jam pertemuan ). 

3). Siswa tennasuk sangat aktif dalani membacdmencari jawaban sehubungan dengan 

pertanyaan yang diajukan teman ata~pun guru ( rata-rata 66,2 % tiap pertemuan ). 

4). Siswa termasuk kategori sangat aktifmemperhatikan penjelasan materi dalam 

pernbelajaran ( rata-rata tiap tiap jam pertemuan 78,44 %). 

Agar lebih jelas gambaran aktivitas siswa dalanl tatap muka untuk ke empat aspek yang 

diobservasi dapat dilihat pada Gambar 4 
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Garnbar4. Gratlkaktlvlt;a sbwa dalarn Dartanya, rnenjawab 
pertanyaan,rnembaca dan rnernperhatlkan pmlslasan guru 



Se1anjutnq.a dapat dikenlikakan aldifitas siswa dalam diskusi kelompok sebagai berikut : 

1). Intsraksi dengan buhu stirnber , yaitu rnereka yang akif rnencari,rnembaca dan 

memahami isi bacaan berkaitatl densan rnasalah diskusi (rata-rata setiap pertemuan 

8 1,0j0'o). 

2). Metigajukan pendapai yaitu jurnlah yang &if nienyumbans&an pikiran dalam 

nlenerntlkan solusi rnasalah diskusi (rata-rata setiap pertemuan 48,7 %). 

3) .  Accivitas siswa dalam berdiskusi dengan temannya dapat dilihat dari jurnlah rnereka 

ymg =!if d i ~ h s i  dz? tmyz jaw& dens?-q ternwxya dalam menernukan solusi rnasnlah 

diskusi (rata-rala tiap pertemuan 83,27 96). 

4). Melal\~an/menuliskan/mencatat penelaahan rnatematik sehubumgan dengan proses 

rrleramu nunusan rnatematik yang rnungkin diperlukan dalam rnenernukan solusinya ( 

rata-rata tiap pertemuan 54,28 36). 

Dwi data aktifitu pnda sad  diskusi kelompok tidak dapal dinyatakan tingkat keaktifnn 

pada setiap aspek karena semua sisva aidif: Awal diskusi dimulai semua siswa mulai 

berdiskusi, semua siswa terlibat, nmun dalarn diskusi berkembms ada tuntutan untuk 

kernbali rnembrika buku nljtlkan ,melaktlkan penelaahan matematis dan ada juga yang 

mencoba nlelakukax~ perhitungan, sehinga setiap anggota diskusi terlibat aktif menernukan 

solusi jawabm tentang pennasalahan yang sedang dihadapi. Untuk melihat gambaran 

keempat aktivitas dalam diskusi kelornpok untuk setiap sub konsep dapat dilihai pada 

Garnbar 5 
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Garnbar5. Graflk aktfvltas shwa dalarn membaca,dbkurI dsngan teman, 
rnsngsrnukakan pendapat dan mencatat hasil dkrkutl 



Dari catatan hasil pengamatan anggota team. wawmcara dengan siswra ada hai-ha1 

positif yatlg harus dipe~tahankan dan saratl-saran yaqs hams dilakukan perbaikatl. Baik hal 

yartg positif rrlwpun saran-saran tersebut dapai dibagi kedalam tiga kelornpok yaitu 

pelaksanaan h i s ,  tatap muka dan diskusi kelompok. sebagai berikut : 

1). Hal-hal y-mg Positif pada Kds. 

Siswa termotivasi mengulangi pelajxan dinunah. 

Sangat menlbantu dalam peningkatan pembelajaran Fisika. 

Membiasakan siswa untuk selalu siap mental rnenghadapi tes. 

PvIuncul rasa kompetisi untuk selalu meraih yang terbaik pada setiap kuis. 

Dapat memotivasi siswa untuk aktif dalarn disLwi karena rnateri diskusi termasuk 

~nater-i uj i, terutarna yang metlyangkut perhitunaan sederhana 

2). Hal-hal yang Positif dalam Tatap Muka 

Komunikasi gun1 dengan siswa lancar tanpa ada rasa takat. 

Dengan cara mengajar guru siswa bersenlangat mengikuti pembelajaran. 

Kesernpatan bertanya banyak. 

Lebih mengerti karma ada tanya jawab. 

Situasi belajar akrab dan sangat demokratis. 

Penyajian mudah dipaharni dan sistirnatis. 

Kalal bertanya jawaban yang diberikan tuntas. 

3). Hal-ha1 yang Positif dalam Dislulsi Kelompok 

Tercipta suasana belajar yang ah-&. 

Saling menghargai pendapat orang lain. 

Dapat melatih simva dalam mengeluarkan pendapat. 

Meluruskan apabila hrjadi kesalahan konsep pada saat tatap rnuka 

Konsep a@ semakin jelas. 

Dapat rneningkatkan motivasi belajar. 



4 ). Saran-saran pada Pelaksanaan h i s  

\V.A-u u~ihlk h ~ i s  ditanibd~. 

Pengawasari lebil~ dipesketat. 

Soal hiis unh~k hitungan diberikan waktu lebih. 

Saran-saran ddam Tatap Muka 

r Penyajian kalau bisa diperlmbat. 

Penurunan nunus agak detail. 

Beri k~sempatan menulis atau mencatat. 

Keterbukaan antara siswa dan guru perlu dilestarikan. 

r Petahankan pola semacam ini untuk pernbelajaran Fisika berikutnya 

r Pada materi -materi penting berikan penekanan yang lebih. 

Tuliskan lcesimpulan di papm tulis pada seiap akhir penyajian. 

6). Saran-saran dalam Diskusi Kelompok 

r Perhitunaan waktu dengan tin&at kesulitan sod .  

r Dalam rnembi~nbins diskusi diharapkan gum memberikan tambahan 

penjelasan agar konsep semakin jelas. 

Sod-soal yang kurang tuntas sebaiknya dibahas lagi pada tatap muka 

berik-utnya 

r Diharapkan soalnya bervariasi. 

r Pola ini dipertahankan karena banyak manfbtnya. 

Selanjutnya berdasarkan analisis terhadap skor hasil kuis dan skor hmil tes pada akhir 

siklus pertama diperoleh sebagai berikut : Skor rata-rata kuis s i sva  dari min- ke 

mingp  memperlihatkan adanya peningkatan yaitu dari : 3,95 s/d 7,3 (rata-rata 5,63 ) 

seperti terlihat pada Gambar 6.  



Garnbar6. Graflk nllal kuls slklus pertarna 

Sedangkm rata-rah hasil tes &ir siklus pertma siswa adalah : 4,l .  Kalau 

dibandin.gkan rata-rata nilai kedua tes ini memperiihatkan adanya penin&atan yaitu 

rata-rata Luis pertarna siswa 3,95 ( garnbaran kemampuan' siswa diawal siklus 

pertama) dan 4,l di akhir siklus pertama 

Disamping itu mengenai tugas mandiri yang dilakukan siswa, dapat dikemr~kakan 

secara urnurn bahwa mereka mengerjakannya dirumah, dikumpuikan oleh p u  dm 

dikoreksi oleh mahasiswapeserta penelitian dan dikembalikan kepada siswa 

d . Refleksi 

Dari analisis data observasi ditemukan empat hal, yaitu : 

1). Tingkat keaktifan siswa dalarn bertanya termamk kategori tidak aktif', menjawab 

imenanggapi pertanyaan teman/guru tergolong h a n g  aktif dan membaca mencari 

jawaban dari pertanyaan yang diajukan guru /ternan termasuk kategori &if, namun 

keaktifm memperhatikan penjelasan guru pada sad  tatap muka sansat memuaskad 

sangat aktif Kalau diteliti lebih lanjut rnateri kajian pada siklus pertama ini 

semuanya adalah bersifat teorikonsep tanpa ada perhitungan. 

2). Siswa sangat aktif dalam melakukan diskusi kelompok, semua anggota kelompok ikut 

mengambii b ~ i a n ,  namun pada saat masalah belum siap dipecahkan jam pelajaran 

sudah berakhir, ha1 ini disebabkan mash rendahnya kemampuan analisis 

siswa,sehingga waktu yang diperkirakan sesuai dengan bob0 t masalah yang 

didiskusikan, ternyata tidak cukup. 

3). Terdapat hal-ha1 positif dan saran-saran perbaikan baik terhadap pelaksanaan kuis. 



rarap muita dan d i sh~~s i  kelompok 

4). Bila diba~din&al tlilai rda-rata yang diperoleh siswa dalatti kuis dengal nilai tes 

pxla akl~ir siklus patma, maka riilai I-Aa-rata h i s  .besar dari nilai tes akhir siklus 

pertama Namun secara urnurn ada peningkatan pemahaman siswa, ini tergambar dari 

adanya. penin,&atan rata-rata nilai hais dari mingy  ke minggu. Siswa rnengih~ti kuis 

detlgan sur~.~rmh-sutiguh dan berseniangat. Namun usaha belajar siswa dirutnah 

dalam mempersiapkan diri mensikuti tes a i r  siklus belum maksimal. 

Berdasarkan teniuan diatas, maka seharusnya dilakukan tindakan lanjutan yang 

&an dapat meningkatkm aktifitas belajar , saran-saran perbaikan diperhatikan , 

s e t l i n ~ a  nilai siswa dapat lebih ditingkakan. Oleh sebab itu perlu dilakukan 

analisis terhadap hal-hal yang telah berhasil dan yang belurn mi kurang berhasil 

dicapai. Untuk itu liarus diperkimkan sebab terjadinya keberhasilan d m  kekurang 

berhasilan , agar dapat dipakai untuk merencanakan tindakan selanjutnya Perkiraan 

itu sebqian d q a t  didasarkan lid-ha1 positif dan saran-saran perbaikan yang 

diberikan rneldui wakvancara dengan siswa yaitu Interpretasi tentmg aspek-aspek : 

bertanjq nienjawab/nlenan_qapi pertanyam c d t e m a n ,  berinteraksi dengan teman 

didelcatnya dan sansat Adifiya rnernperhatikan penjelasan guru dan diskusi 

kelompok, hampir senada dengan interpretasi pada kelas unegul. Untuk itu tidak 

perlu dipapmkan lagi 

B. Siklus Kedua 

1. Kelas UnggnI 

a. Pcrcncanaan 

Berdasarkan hasil refleksi pada siklus pertarna , maka pada siklus kedua 

ini aka. dilaksanakan tindakan-tindakan dalam rangka rnernperbaiki kelemahan- 

kelernahan dan hal-ha1 yang belum dicapai pada siklus pertama I 

1). Kuis 

Pada pelaksanaan kuis tidak ada petubaharl dengan arti kata sama dengan 

sikius pertama 



2). Tatap Muka 

Pelaksatlxim tatap mtka tetap dilakukarl sepetti pada siklus pe~tana,  

lianiuri ada beberap  perbaikan dilakukan seperti : 

a). Penyajian diusahakan diperlambat. 

b).Setiap penyajian matematik, diusahakan rneninjw maternatik dasar yang 

terkait secara wnurn. 

c).Siswa disuruh rnembuat pertanyaaii sehubungan dengan materi yang akan 

diaj arkan 

3). Diskusi Kelompok 

Ketentuan-ketentuan dalam proses diskusi tetap berjalan seperti siklus 

pertarna, namun berdasarkan pengamatan dm saran - saran ymg diberikan 

baik oleh siswa maupun oleh anggota tim, ada beberapa hal yang perlu 

diperbaiki didalam pelaksanaan diskusi kelompok. Perbaikan itu antara lain : 

a). Pennasalahan yang didiskusikan memuat tentang konsep dan perhituqgan 

(applikasi). Pada siklus pertama perrnasalahan hanya rnenyangkut tentans 

konsep saja  

b). Pennasalahan yang diberikan menuntut solusi tingkat analisis sedikit lebill 

tinggi. 

c). Selesai diskusi kelompok dilanjutkan dengan diskusi kelas. 

d) Setiap kelompok rnenge jakan perrnasalahan yang bervariasi. 

+ Secara umurn pelaksanaan pernbelajaran pada siklus kedua rnerupakan 

kelanjutan dan perbaikan dari siklus pertama Berikut ini akan diberkan 

garnbaran yang jeias tentang pelaksanaannya 

1). Pelaksanaan h i s  sarna densan siklus pertan1 

2). Selesai h i s  , kepada siswa diberi kesempatan menanyakan hal-hal yang 

dirasa perlu terutama rnenyangkut pennasalahan yang dihadapi dalam 

mengerjakan higas mandiri. Kemudian materi pembelajaran di lanjutnya 

sepelti pelaksanaan siklus pertama, cuma pada tatap muka tiga jam PKh/lB 



yang jalan harlyalah pelaksanaan kuis dan lanjutan penyaj ian materi untuk satu 

minggi. 

3).  Padn tatap rrllika kedua (der~gan porsi 2 jam) diisi dengan kegidan diskusi 

kelompok dan diskusi kelas. Jurnlah kelompok siswa ada sebanyak 6 

kelompok. ksrnudian dibagi 2 kelornpok besar yang masing-masing terdiri 

dari tiga kelonlpok kecil. Masing-masing kelompok besar diberi 2 buah 

pernasalahan yang berbeda dengan arti kata masing-masing kelompok besar 

mengerjakat~ s o d  . vang - berbeda sebanyak 2 buah. masing-masing kelompok 

kecil ( anggota kelornpok besar) mengerjakan soal yang sarna sebanyak 2 buah 

selania waktu 45 menit. 45 menit berikutnya dilakukan undian untuk 

menentukan kelompok mana yang &an tampil sebagai pembawa diskr~si kelas 

( sebmyak 4 (ernpat) kelompok) 

Walac~pun pada mulanya jrunlah tatap muka gu-u dengan siswa direncanakan 

10 kali tatap mukq nanlun akibat adanya hari libur nasional, rnaka yang terlaksana 

hanya 6 kali. Tiap mingy dilaksanakan 2 kali pertemuan yaitu 3x45 menit dan 

2x45 menit 

Apabila ditinjau dari materi, jumlah konsep untuk siklus kedua ada satu 

konsep berisi 9 sub konsep, sehingga setiap jam pertemuan dapat dibahas rata - 
rata 1-2 sub konsep. 

c. Observasi 

1). Teknik Penpunplllan Data 

Sama dengan siklus pertarna data dikurnpulkan densan tiga teknik, yaitu 

kcis. pengatnatan. wawancara dipandu dengan format wawancara Se lanjutnya 

di lklkan tes akhir siklus kedua Pengamatan yang dilakukan dapat dibagi atas 

dua bgian  yaitu pada saat pembelajaran berlangsung dan pada saat diskusi 

kelompok. Pada saat pembelajaran berlangsung aspek yang diarnati adalah: 

s a n a  dengan aspek pada siklus pertama 

Wawancara dilakukan oleh anggota tim terhadap dua orang siswa yang 

diambil secara acak pada akhir setiap pembe1aj;tran Isi wawancwa adalah 

mengenai kesanipendapat mereka tentang : h i s ,  tatap muka, diskwi kelompok 



dm dish~isi kelas. Selarna wawancara berlan_nsung dilakukan pencatatan dalam 

fo~mat wawancara 

P-da ald~ir siklus kedua dilakukan tes Quna melihat tingkat pwaharnan 

siswa setelah mengalami suatu proses perbaikan diddam pembelajaran. Pada 

setiap minggu tatap mtka juga telah dijalankan hiis. berarti ada dua kelompok 

data tentang gambaran pemahaman siswa yaitu nilai kuis dan nilai tes akhir siklus 

kedua. 

Teknik Analisis Data 

Sarna seperti pada siklus pertama , data kuantitatif siswa tentang aktifitas 

selama tatap muka dan diskusi kelompok dianalisis dengan membuat g d ~ k  

h~antitas aktilitas siswa setiap sub konsep. Dari @ik ini d q a t  dilihat 

kecenderungan dan rata-rata setiap aspek. Sama dengan kriteria pada siklus 

pertanla : _vaitu sans& aktif (~75%).  aktif (>SO%-75%), kurang aktif (25%- 

5096) dart tidak ahif ( ~ 2 5 % ) .  

Intbrmasi yans diperoleh dari wawancara yaitu ada hal-ha1 positif dan 

saran-saran perbaikan yang diberikan oleh siswa dan anggota tim. Data ini 

dimdisa dan diklassifikasikan sesuai dengan aspek-aspek yang ingin 

diungkapkan. Informasi ini dibandingkan dengan informasi pada siklus pertama 

untuk melihat perubahan yang terjadi. 

Ada dua data tentang tingkat pemahaman siswa, yaitu hasil kuis setiap 

rningu dan hasil tes akhir siklus kedua Hasil kuis setiap m i n w  dicari rata- 

ratanya, kemudian rata-rata set iap rninepu dibandingkan, apakah ada 

peningkatannya untuk itu dapat diperlihatkm dengan grafik , hasil h i s  kemudian 

dirata-ratakan s e c m  keselunlhan. Hasil tes akhir siklus kedua juga dicari rata- 

ratanya Nilai rata-rata tes akhir siklus kedua dibandingkan dengan nilai rata-rata 

siklus pertarna 



3). Ilasil ihal is is  Data 

Dari p d i k  tin,&at keahitiun siswa pada setiap aspek untuk setiap sub konsep. 

Sedar~gkar~ dari rata-sata persentase kedqifm dapat diketahui tingkat keaktifan 

masing-masing aspek sebagai berikut: 

a). Siswa termastik h a n g  aktif bertanya kepada gum dalarn tatap muka ( rata-rata 

17,9 ?,b tiap j an  pertemuan). 

b). S iswa termasuk hwang &?if dalarn menj awab/menansgapi pertanyaan teman 

maupun gum ( rata-rata 42.1 9% tiap jam pertemuan). ' 

c).Siswa termasuk sangat &if da lm berinteraksi dengan b k i  srunber dalarn mencari 

jawaban pel-tanyaan yans diajukan teman ataupun _m ( rata-rata 82,1% t i q  jam 

pertemuan). 

d). Siswa termasuk kategori sangat aktif memperhatikan penjelasan materi dari guru 

dalam pembelajaran( rata-rata tiap pertemuan 81,194 ). 

Untuk memeperoleh garnbaran aktivitas siswa pada tatap muka dapat dilihat pada 

Gambar 7. 

Garnbar7. Graflk aktlvltas sbwa dalarn bsrtanya. rnsnjawab 
pertanyaan.mernbaca dan rnemperhatikan penlalaan guru 

Selmjutnya dapat dikemukakan aktiiitas siswa dalam diskusi kelompok untuk setiap 

tatap muka sebagai berikut : 

a). Interhi dengan buku sumber. yaitu mereka y w g  &if mencari, membaca dan 

memahami isi bacaan berkaitan dengan maadah diskusi kelompok ( rata-rata tiap 

pertemuan ( 93,75 9'0). 



b). hIerlgajukax1 ppetidapat dalan mencari solusi pern~asalahan diskusi tiap peltemuan 

( 63,54 Yo). 

c) Siswa yang aktif melakukan diskusi dengal teman sehubunsan d e n p i  usatla 

menernukan solusi dari masalah yang didishisikan rata-rata tiap pertemuan ( 80.21 

'?h}. 

d) Siswa yang ahi f  rnelakul;an/menulis penelaahan maternatis didalarn menernukan 

solusi masalah rata-rata tiap pertemuan (87.5 9%). 

Dari data aktivitas pada saat d i sk~s i  kelornpok tidak dapat dinyatakan tingkat ddivitas 

sctiap aspek dcngan te_nas: karena semua siswa aktif Awai diskusi dirnulai semua siswa 

rnulai berdiskusi, semua siswa terlibat, narnun dalam diskvsi berkembang ada tuntutan 

t111tuk kembali xnernbuka rujtlkan, melakukan penelaahan matematik dan ada juga yang 

mencoba melakukan perhilungan, sehingga setiap anggota diskusi terlibat aktif rnenernukan 

solusi jawaban tentang pernasalahan yang sedang dihadapi. Untuk melihat gunbaran 

keempat akivitas dalam diskusi kelompok unh~k setiap sub konsep dapat dilihat seperti 

Gambar 8. 
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Gambar8. Graflk aktki ta  suwa dalam mambaca,diskusi 
dengan teman:rnengemukakan pendap at dan 

mencatat hasil d b kus I 

BeriLxt ini aka11 dikemukakan ha1 yang positif maupun saran-saran yang diperoleh melalui 

wawancara densan siswa, yang dapat dibagi das tiga kelompok yaitu untuk kegiatan h i s ,  

tatap muka dan diskusi kelompok sebagai berihit: 



A!. Hal-ha1 positif pada kuis 

E;uis mendorong siswn selalu belajar mempersiapltan diri mengihiti tes. 

Ada rasa optimis untuk selalu rnetnperoleh nilai terbaik. 

1)). Hal-ha1 positif dalam tatap muka 

Memakai rnetoda yang bervariasi. 

Mernberi keserrlpatan kepada siswa utltuk lebih kritis. 

.Ada keterbukaan antara s i w a  dengan guru. 

Materi yang telah dipelajari dapat dirnengerti s e h i w a  terasa senang dalarn 

belajar Fisika 

c). Hal-ha1 positif pada diskusi kelompok 

Menernukan hal-ha1 baru dalam bentuk applikasi. 

Mernperkecil keinginan siswa untuk rnenyalin saja 

Setiap a n a o t a  kelornpok aktif , p a h m  s m p a i  dengan Ian&&-langkah setiap 

penyelesaian. 

k b i h  setia dalml ingatan, karena terlibat lan_~sun_~ dalarn menemukan solusi. 

Menlunbuhkan budaya berdiskusi dikalangan siswa. 

Berusaha mernecahkan pernasalahan dengan sebaik-baiknya karena nanti akan 

dipertahankan dal am diskusi kelas. 

Menumbufikan rasa percaya diri siswa 

d). Saran-s-wan pada kuis. 

Sebaiknya mderi  kuis merupakan kombinasi dari rnateri yang lalu dan materi 

yans akan dipelajari. 

a Sebaiknya h i s  ini dibudayakan agar siswa termotivasi belajar kontinu. 

Sebaiknya.proporsi maleri h i s  konsep dan hihlngan disesuaikan dengan proporsi 

materi yang telah diberikan rnin-sz yang lalu. 

Malcri kuis sebaiknya lebih banyak rnencakup materi diskusi , agar siswa lebih 

serius ddarn berdishsi. 



e). Saran untuk tatap muka. 

Adakm aappersepsi sebelurn tatap muka dimulai. 

Rentang waktu bertanya lebih lama 

Pola semacam ini perlu dilestarikan dimasa mendatang. 

f). Saran-saran dalam disluisi kelompok. 

Tangung jawab secara kelompok dan pribadi dibina 

Kerlja sa1n.n anggota kelornpok perill ditingkaikan 

Selanjutnya berdasarkan analisis terhadap hasil hlis dan hasil tes siklus kedua, diperoleh 

sebagai berikut : nilai rata-rata kuis setiap mingy memperlihatkan fluktuasi yaitu dari 

4,32 s/d 7,05 ( rata-rata 5,79 ) seperti terlihat pada Gambar 9. Sedangkan nilai rata-rata 

tes akhir siklus keclua dari siswa addah : 6.86. Ini memperlihatkan penurunan, berarti 

terjadi penurunan usaha belajar siswa. Apabila dibandingkan dengan nilai rata-rata tes 

akhir siklus pertama yaitu 5,25 ,  ini memperlihatkan peningkatan yan_e cukup berarti narnun 

masih perlu ditingkatkan usaha belajarnya 

I 
'I. 
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Garnbar3. Graflk nllal kuis siklus kedua 

d. Refleksi 

Dari hasil analisis data hasil observasi pnda siklus kedua ditemukan beberapa hal 

ymg belum sesliai dengan apa yang diharapkan yai tu : 

1). Tin&& keaktifan siswa dalam bertanya, menjawab/menanggapi pertanyaan 

teman/guru masih terrnasuk kategori kurang aktif, narnun ada peningkatan dibandingkan 

dengan siltlus pertama, sedangkan interaksi dengan buku sumber dalam menernukan 



jmvaban pertanyaan yang diajtlkan gunr/teman dan memperh~tikan penjelasan -nuru 

tnetlgalanii penunrtnn dari siklus pet-tanla, naniun tnasih ddam kategori sangat aktif 

2). Kurang dqithya siswa dalam bertanya pada saat tatap muka kernungkinan mereka 

belum memiliki garnbaran tentang materi yang akan dipelajari, hal ini karena mereka 

hanya memfokuskan diri umtilk rnenghadapi b~is, jadi penguasaan ditujukan terhadap 

matet-i yaig lalu. 

3). Siswa aktif dalam melahkan d i sb~s i  kelompok, semua ango t a  kelompok ikut 

rnengambil b ~ i a n  dan setelah soiusi diperoleh mereka menyiapkan iaporm diskusi. 

4). "uisamping itu hmil diskusi kelompok ini telah rnenipdaii hasil bet-fikir ymg 

optimal dari a n g o t a  kelompok, mereka mampu m e r n p e r t a n p g  jawabkannya 

didepan kelas setelah mendapat tanggapan dari anggota kelompok lain sehingga 

ter-bina sasa p e r c a p  diri siswa. 

Sj. Terdapaf hal-hal positif dan saran-sxan perbaikan baik terhadap pelaksanaan 

kuis , t a t q  muka dan diskusi kelompok Sebagian saran yang dikemukakan pada 

siklus kedua sama deqgan siklus pertama dan sebagian lagi menlpakan hd baru 

6 ) .  Bila dibmdingkm nilai rata-rata yang diperoleh siswa dalam kuis dengan nilai 

tes akhir siklus kedua , maka nilai akhir siklus kedua lebih t ing i  dari p d a  nilai rata- 

rata kuis. Selanjutnya apabila dibandingkan nilai hasil tes siklus kedua lebih tinwi 

dari nilai tes siklus pertama 6,86>5,25). Narnun peneliti belum merasa puas dengan 

hasil yans dicapai siswa karena masih banyak peluang yang dapat dilakukan dimasa 

mendatang unhk mempertinggi dqivitas belajar siswa. 

2. Kelas Biasa 

a. Perencanaan 

Berdasarkan h a i l  refleksi pada siklus pertama . maka pada siklus kedua ini 

akan dilaksanakan tindakan-tindakan dalam ran.gka memperbaiki kelemahan- 

kelemahan dan hal-hd yang belum dicapai pada siklus pertama 

1). Kuis 

Pelaksanaan hiis  pada siklus kedua sama seperti siklus pertama, namun 



sebelum h ~ i s  dilaksaxiakan siswa menyerahkan rangkunlan materi mingy yaig 

lalu. 

2). Tatap l+l~~ka 

Pelaksanaan tatap muka tetap dilakrlkan seperti pada siMus pertarna, namun ada 

beberapa perbaikan sepetti : 

a). Penyajian diusahakan diperlambat. 

b). Se t iq  penyajian matematik. diusahak= meninjau matemdik dasar yang terkait 

secara mum.  

c). Siswa dihuruh membuat pertanyam sehubungn densan materi yans akan 

diaj arkan 

3). Diskusi Kelompok 

Ketentuan-ketentuan dalam proses dishsi  tetap berjalan seperti siklus 

pertarna, namun berdmarkan pengamatan dan saran - saranyang diberikan baik oleh 

siswa maupun oleh anggota tim, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki didalarn 

pelaksanaan dishusi kelompok. Perbaikaq itu antara lain : 

a). Pennasalahan yang didislcusikan memuat tentang konsep dan perhitungan 

(applikasi ) . Pada siklus pertama pennasalahan hanya menyangkut tentang konsep 

saja 

b). Pernasalahan yang diberikan lebih sederhana dibandingkan kelas ~ m ~ g u l .  

c). Selesai diskusi kelonlpok dilanjutkan dengan diskusi kelas. 

,d). Setiap kelompok mengerjakan pernasalahan yang bervariasi. 

b. Pelaksanaan 

Secara m u m  pelaksanaan p e m b e l a j m  pada siklus kedua merupakan 

kelanjutan dan perbaikan dari siklus pertama Berikut ini akan diberkan gambaran 

yang jelas tentang pelaksanaannya 

1). Pelaksanaan kuis s m a  dengan siklus pettama, curna sebelun rnengik;ti h i s  siswa 

menyerahkan tugas r a n m a n  materi minggu yang lalu 



2) .  Ssiesai h i s  . kepada siswa diberi kesempatan menanyakan hal-hal yang dirasa 

perlu tetutmla menyangkut pennasalahan yang dihadapi dalam mengerjakan tugas 

rr~andir-i. Kerrludiasi rnateri pernbelajaran dilanjutnya seperti pelaksanaan siklus 

pertamq cuma pada tatap muka tiga jam PKMB yang jalan hanyalah pelaksanm 

kuis d m  lanjutan penyajian materi unhk sahl rninggu. 

3). Pada tatap ~nuka kedua dengat1 porsi 2 jani diisi dengan kegidan diskusi kelompok 

dan diskusi kelas. Jurnlah kelompok siswa ada sebanyak 8 kelompok, kemudian 

soal yang akan didiskusikan didikekan oleh guru sebanyak 8 sod. berarti masing- 

masing kelompok mendapat satu soal yang harus diselesaikan dalan 45 menif 

kemudian dilanjutkan d e n p  diskusi kelas. Kemudian siapa kelompok yans akan 

tarnpil pertama kali membawakan diskusi kelas dan yang berikutnya diundi. 

Walwpim pada mulanya jumlah tatap muka guru dengan siswa direncanakan 10 

kali tatap muka, namun akibat adanya hari libur nasional, maka yang terlaksana hanya 

7 kali. Tiap mingy dilaksanakan 2 kali pertemuan yaitu 3x45 menit dan 2x45 menit 

Apabila ditinjau dari materi, jumlah konsep untuk siklus kedua ada satu konsep 

berisi 9 sub konsep, sehinga setiap jam pertemuan dapat dibahas rata -rats 1-2 sub 

konsep. 

c. Ohsewasi 

1). T e r n  Pengmp~llan Data 

Sama dengan siklus pertama, data dihunpulkan dengan tiga teknik, yaihi h i s ,  

pengrundan, wawancara dipandu dengan format wawancarn Selanjutnya dilakukan 

tes akhir siklus kedua Pengamatan yang dilakukan dapat dibagi atas dua bagian 

yaitu pada saai pembeiajaran berlangsung dan pada s a d  diskusi kelompok. Pada saat 

pernbelajaran berlangsung aspeli yang diamati adalah: sama dengan aspek pada 

siklus pertama 

Wabvancara dilakwkan oleh anggota tim terhadap dua orang siswa yang 

diambil secara acak pada akhir setiap pernbelajaran. Isi wawancara adalah mengenai 

kesanfpendapat mereka tentang : kuis, tatap muka, diskusi kelompok dan diskusi 

kelas. S e l m a  wawancara berlangsung dilakukan pencatatan d a l m  format 

wawancara. 



Pada akhir siklus kedua dilakukan tes p a  melihar tingkat pemahaman siswa 

setelah mengalami suatu proses perbaikan didalanl pembelajaran. Pada setiap nlinggu 

tdap muka juga telah dijalankan h i s ,  berarti ada dua kelompok data tentang 

gambaran pernahaman siswa yaitu nilai kuis dan nilai tes akhir siklus kedua. 

2). Teknik Analisis Data 

Sama seperti pada siklus p e r t m a ,  data h~antitatif siswa tentang aktifitas selarna 

tatap muka dan diskusi kelompok dianaiisis dengan membuai gratlk kuantitas aktifitas 

siswa setia:, sub konsep. D x i  ga5!: ini d a p d  dilihat keccndcragan dan rata-rats 

setiap aspek. Sama dengan kriteria pada siklus pertama : yaitu sannat aktif (>75%), 

A?if (>.50?'0-75%), hwang alitif (2534-50?/0) dan tidak aktif (~259%). 

Intbmasi yarlg diperoleh dari wawancara yaitu ada hal-ha1 positif dan saran- 

saran perbaikan yang diberikan oleh siswa dan a n s o t a  tim. Data ini dianalisa dan 

diklassifikasikan sesuai dengan aspek-aspek yang ingin diungkapkan. Informasi ini 

dibandingkan dengan informasi pada siklus pertama untuk melihat perubahan yang 

terjadi. 

Ada dua data tentang tingkat pernahaman siswa, yaitu hasil kuis setiap min-~gu 

d m  hasil tes akhir siklus kedua Hasil kuis setiap rninggu dicari rata-ratmya, 

kemudian rata-rata setiap minw dibandingkan, apakah ada peningkatannya, untuk 

itu dapak diperlihatkan dengan grafik , hasil kuis kemudian dirata-ratakan secara 

keseluruhan. Hasil tes akhir siklus kedua. juga dicari rata-ratanya Nilai rata-rata tes 

akhir siklus kedua dibandingkan dengan nilai rata-rata siklus pertama 

3). Had Analisis Data . 
Dari grafik tingkat keaktifan siswa p d a  setiap aspek untuk setiap sub konsep. 

Sedangkan dari rata-rata persentase keaktifan dapat diketahui tingkat keaktifan 

masing-masing aspek sebagai berikut: 

a). Siswa termasuk aktif bertanya kepada guru ddam tatap muka ( rata-rata 55,l O/u 

tiap jam pertemuan). 

b). Siswa tennasuk aktif dalarn rnenjawabimenanggapi pertanyann teman mwpun gum 

( nta-rata 55,78?/0 tiap jam pertemuan). 



c ! .  Siscva ter-masttk sangat A*if dalan berinteraksi dengal b u h  sumbel- dalm~l 

rlier~cari jacvaban pertanyaan yar~g diajukan teman ataupun guru ( rata-rata - 
821994; tiap jam pertemuan). 

d). Siswa termasuk kategori sangat &if memperhat.ikan penjelasan materi dari gun1 

dalarn pembelajaran( sata-rata tiap perternuat~ 87,76 % ). 

Unhk merneperoleh  amba bar an akqivitas siswa pada tat* muka dapat dilihat pada 

C ' ~a rnbar  1;. Gram Htivttas s i s i a  datam5 S 

bertanya,menbwab,rnembaca dan mempsrhatlkan 
pcnjelasan guru 

Selanjutnya dapat dikemukakan aktifitas siswa dalarn diskusi kelompok untuk setiap tatap 

mtlka sebagai ber iht  : 

a). Interaksi dengu~ buku sutllber, yaitu mereka yang aktif rnencari, rnembaca dan 

memahami isi bacaan berkaitan dengan masalah diskusi kelompok ( rata-rata tiap 

pertemuan ( 79.82 %). 

b). Mengemukakan pendapat dalam menghirnpun alternatif solusi pernasalahan diskusi, 

mereka yan_~ aktif rata-rata tiap pertemuan ( 75,44 %). 

c). S i m a  yang aktif melakukan diskusi dengan teman sehubungan dengan usaha 

menemilkan solusi dari  nasala ah yang didiskusikan rata-rata tiap pertemuan ( 91,23 

?/o). 

d). Siswa ymg aktif melakukan/menulis penelaahan matematis didalam menernukan solusi 

masalah rata-rata tiap pertemuan (67,54 %). 

Dari data aktivitas pada saat diskusi kelompok tidak d q a t  dinyatakan tingkat aktivitas 

setiap aspek dengan tegas. karena semua siswa aktif Awal dishtsi dimulai sernua siswa 

nlulai berdiskusi, sernua siswa terlibat, namun dalarn diskusi berkembang ada tuntutan 



unnlk kembali mernbuka rujtkm. rnelakukan penelaahan maternatik dan ada jusa yans 

mencoba me1alwka.n perhitungan, sehingga setiap anggota diskvsi terlibat ahif menettiukan 

solusi jaw:han tentang pennasalahan yang sedang dihadapi. Untuk rnelihat garnbarar~ 

keernpat aktivitas dalarn diskusi kelo~npok untuk setiap sub konsep dapat dilihat seperti 

Gambar 1 1. 
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Gambar 11. Graflk aktlvltas skwa dalam membaca,dbkusl 
kdornpok.rnengsmukakan pendapat dan mencatat hacU dlskutl 

Berikut ini akan dikernukslkan ha1 yang positif rnaupun saran-saran yang diperoleh rnelalui 

wawancara dengan siswa, yang dapat dibagi atas tiga kelompok yaitu unhk kegiatan kuis, 

tatap muka clan diskusi kelompok sebagai berikut: 

a:). Hal-hal positif pada kuis 

Kuis mendorong sistva selalu belajar rnernpersiapkan diri rnengihti tes. 

Adarasa optimis untuk selalu memperoleh nilai terbaik 

b). Hal-hal positif dalam tatap muka 

Mernakai metoda yang bervariasi. 

Memberi kesempatan kepada siswa untuk lebih hitis. 

Ada keterbtlkaan antara siswa dengan guru. 

Materi yang telah dipelajari dapat dimengerti sehingga terasa senang dalarn 

belajar Fisika 



c). E[d-ha1 positif pada diskusi kelompok 

hIcnemukan hal-ha1 baru dalam bentuk applikasi. 

Mempeskecil keinginan sisiva whdi menyalin sa ja  

Setiap ansgota kelompok aktif , paham sanipai densan langkall-lan_ekah setiap 

penyelesaian. 

Lebih setia dalarn ingatan. kwena terlibat langsung dalam menernukan solusi. 

klenurnbuhkan buclaya berdish~si dikdan,gan s iswa 

Berusaha memecahkan permasalahan dengan sebaik-baiknya karena nanti akan 

dipertahankan dalarn diskusi kelas. 

AtenumbuhIian rasa percaya diri siswa 

d). Saran-saran pada kuis. 

r Sebaiknya materi kuis nierupakan kombinasi dari materi yang lalu dan materi 

yang &an dipelajari. 

r Sebaiknya Luis ini dibudayakan agar siswa termotivasi belajar kontinu 

Scbaiknya proporsi rnateri kuis konsep dan hitun~an disesuaikan dengan proporsi 

rnateri yang telah diberikan rninggu yang lalu. 

Materi kuis sebaiknya lebih banyak mencakup rnateri diskusi , agar siswa lebih 

serius dalam berdiskusi. 

e). Saran wtuk tatap muka. 

Adakan appersepsi sebelurn tatap muka dimulai. 

Rentarlg waktu bertanya lebih lama 

r Pola sernacam ini perlu dilestarikan dirnasa mendatang. 

f). Saran-saran dalam diskusi kelompok 

Tanggung jawab secara kelornpok dan pribadi dibina 

Ke j a  sarna anggota kelompok perlu ditingkatkan 

Selanjutnya berdasarkan analisis terhadap hasil kuis d m  hasil tes siklus kedua, diperoleh 

sebagai berikut : nilai rata-rata h i s  setiap rninggu mernperlihatkan tluktuasi yaitu dari 

3,53 dd 6,31 ( rata-raia 4,84 ) seperti terlihai pada Gambar 12. Sedangkan nilai rata-rata 

.tes akhir siklus kedua dari siswa arlalah : 5,95. Ini mernperlihatkan permrunan, berarti 



ter-iadi pentinman usaha belajar siswa. Apabila dibandingkan dengan niiai rata-rnta tes 

aMiit- siklus pertama yaitu 4,1, itii ttiemperlihatkan peningkatan yaig cukup berati tiamim 

n~asih perlu ditingkatkan usaha belajarriya 
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Gambar 12. G r l l k  nUsl kuk slklus ksdua 

d. Refleksi 

Dari h a i l  andisis data hasil observasi pada siklus kedua ditemukan beberapa ha1 

yang belurn sesuai dengan apa yang diharapkan yaitu : 

1). Tingkat keaktifan siswa dal am bertanya, menj awabhenannpapi pertanyaan 

ternadguru masih termasuk kategori narnun ada peningkatan yang tajam 

dibandingkan dengan siklus pertama, sedangkan interaksi dengan buku surnber dalam 

rnenernukan jawaban pertanyaan yang diajukan guru/teman clan rnemperhatikan 

penjelasan grru mengalami peningkatan dari siklns pertama, namun masih tetap dalarn 

kategori sangat &if 

2). Sudah akqifiya siswa dalarn bertanya pada saat tatap muka kernungkinan mercka 

sudah memiliki keberanian dalam mengemukakan pendapat, atm karena sudah siap 

dengan pertanyaan seperti yang ditugaskan tentang materi yang akan dipelajari. 

3). Siswa &if dalam rnelakuka~ diskusi kelompok: semua angota kelompok ikut 

rnengambil bagian dan setelah solusi diperoleh mereka rnenyiapkan laporan diskusi. 

Disamping itu hasil diskusi kelompok ini telah merupakan hasil beriikir yang optimal 

dari anggota kelompok, mereka mampu mempertanggung jawabkannya didepan kelas 

1 setelah mendapat tanggapan dari anggota kelompok lain sehingga terbina rasa percaya diri 
I siswa 



2 ) .  Terdapat hal-hd ppositif dan swan-saran perbaikm baik terhdap pelaksanaan kuis . 
tatap mtka dm dishsi  kelornpok. Sebqian saran yang dikernukakm pada siklus 

kedua sarrla dengan siklus pertarna d a i  sebagian lagi merupakan ha1 baru. 

3). Bila dibmdingkan nilai rata-rata yang diperoleh siswa dalarn kuis dengan nil& tes 

akhir siklua kedua . maka nilai akhir siklus kedua lebih tinggi dari pada nilai rata- 

rats h i s .  Szlatijutnya apabila dibanclin&an nilai hasil tes siklus kedua lebih tin,gi 

dari nilai tes siklus pertama5,%>4,1). Narnun peneliti belum merasa puas densan . 

Ilasil yana dicapai siswa karena masih banyak peluang yanp dapat dildxkan dirnasa 

riieiiikiiari~ iiiitiik iiiariipartirii r i ivita;  Oclajar siswzi 

C. Pembahasan 

Berdasarkan analisis data yang telah dipaparkan diatas dapat dikemukakan 

s;111,@unarl hasil dari psoseu yans telah dilalui mulai dari perencanaan, pelslksatlaan dan 

pengamatan serta wa\vancara yans telah dilakukan pada kedua siklus, ada hal-ha1 yang 

telah dan belum berhasil dicapai. baik terhadap aktivitas yang diharapkan maupun 

terhadap hasil belajarnya 

1. Kelas U n g d  

Setelah kzdua siklus penelitian tindakan kelas ini selesai dilaksanakan 

diperoleh gambaran sebagai berikut : Ditinjau dari aspek aktivitas siswa dalarn 

pembelajaran Fisika dapat diketnukakan : 

a Keakqifan siswa dalarn kesiatan tatap muka pada siklus kedua meningkat 

dibandinhan siklus pertarna dalarn aspek bertanya (rata-raia 9.04 96 menjadi 

17,9 %), menj a\irab!menanggq i pertanyaan @ternan (rata-rata 3 8,9 9'0 

menjadi 42,l %), memperhatikan penjelasan materi yang diberikan _m ( rata- 

rata 86,O % menj adi 8 1,l '36 ) dan berinteraksi dengan buku surnber ( rata-rata 

97,3 % tner~jadi 82,l  .%). Kalau dilihat ada peningkatan dan p e n m a n  

keaktifan kedua siklus yang relatifkecil yaitu masih berkisar kategori yang sama , 
sangat &if dalam memperhatikan d m  interaksi dellgan buku sumber. 



b. Keah~ifan siswa dnlarn d ish~s i  kelompok memperlihatkan tidak adanya 

peningkatan y m g  beratti pada siklus kedua apabila dibandin$an dengal siklus 

prrtarna Hal ini ditunjuldran oleh persentase keterlibatan siswa untuk membacal 

rnengsali buku bacaan naik ( rata-rata 91,2 96 rnenjacli 93,75 %), Mengemukakan 

pendapat persentasenya hu-un sedikit yaitu 69,8 % menjadi 63.54 %, Sangat &if 

dalati diskusi dengan teman (rafa-rata 81,9 O/b tlierljadi 80,21%) dm1 

rnencatat/menelaah maternatisnya ( rnenulis ) yaitu rata-ratd7.2 menjadi 87.5%. 

Didalarn diskusi kelornpok ada ada aspek yang . memperiihatkan perubahan yang 

relaif  kacil, n m i  d i d d m  rnenuliskan hwil diskusi (mencatat) krjadi 

penin&atan yans besar, ha1 ini disebabkan karena pada siklus kedua ini adanya 

pernasalahan diskmi lebih banyak perhitungan , sedangkan pada siklus pertama 

hanya bersifat konsep saj a 

c. Dari h a i l  wawancara tenmgkap bahwa siswa termotivasi untuk belajar secara 

kontinu dan selalu siap mental menghadapi kuis, sehinga dirasakan mereka 

memiliki konsep-konsep dasar yang h a t  rnenghadapi rnateri lanjutan, dan selalu 

pmya peluans untuk memperbaiki cara belajar didasarkan hasil kuis ( umpan 

balik) setiap min-ggu. Disamping itu didalam tatap muka dirasakan pikiran lebih 

terbuka karena tmpa tekanan, situasi belajar ak rd  d m  sangat demobatis, 

komunikasi antara siswa dengan guru lancar karena kesempatan untuk bertanya 

dibuka seluas-luasnya Begitu juga halnya dengan diskusi kelompok, dimana 

terjadi tukar pendapat, saling menghargai pendapat orang lain, dapat rnengurangi 

kejenuharl da i  konuep uernakin jelas serta terbina kerjasan~a yang baik antwa yang 

pandai dan yarg kurang. 

,d. Apabila dilihat rafa-rata nilai h i s  siklus kedua menurun dibandingkan dengan 

siklus pertama ( rata-rata 7,l menjadi 5,79). Ini disebabkan materi siklus kedua 

lebih bcrsifat banyak perhitungan. Sedangkan untuk nilai aJchir tes siklus kedua 

meningkat dibandingkan siklus pertarna ( 5,25 rnenjadi 6,86). Pada siklus 

pert,ma materi pelajaran hanya konsep saja tidak ada perhitungan , senientara 

pada siklus kedua lebih banyak perhitungan dari pada konsep. Ini mernperlihatkan 

siswa lebih senang belajar konsep dari pada perhitungan. 



2. Kelas Biasa 

Seteldl kedua siklus penelitim tinclakan kelas ini selesai dilaksanakal diperoleh 

ua111ba-an sebagai berikut : Ditirijau dari aspek aktivitas siswa dalarn pembelajaran 
w 

Fisika dapat dikemukakan : 

a. Keaktifm siswa d a l m  kegiatan tatap muka pada siklus kedua meningkat 

dibaxldirlgkmi siklus pettatna d a l m  aspek bertanya (rata-rata 1,5 % rnenjadi 55,l 

%). menja~vabirnenangapi pertanyaan -nuru/teman (rata-rata 26 Oio menjadi 55,78 

?*+). menlperhatikan penjelasarl materi yang diberikan gum ( rata-rata 78.44 O/o 

menjdi 87,76 ?/o ) dm berinteraksi dengan btlku surnber ( nta-rata 66,2 % 

mcnjadi 82,99 'YO). Kalau dilihat kesemua aspek dalarn tatap muka 

memperlihatkm adanya peningkatan keakifan dari pada siklus pertama yang 

c t h p  betx-ti,karena terjadi peni11gkata.n kekategori yang lebih ti@ 

b. Keaktifan siswa dalam diskusi kelornpok memperlihatkan adanya peningkatan 

yang berarti pada siklus kedua apabila dibandingkan dengan siklus pertama Hal 

ini ditunjuickan oleh persentase keterlibatan simva dalam disblsi den,gan 

teman,mengemukakan penclapat dan mencatat/menelaah maternatis, narnun pada 

aspek membaca sedikit ada penunman yaitu dari 81,03 % rnenjadi 79,82% namun 

tidak merubah kategori ke&ifan. Mengemukakai pendapat persentasenya naik 

yaih 48,7 YO ~nenjadi 75,M 96, Sangat &if dalam dishvsi dengan teman (rata-rata 

83,27 YO rnenjadi 91,23%) dan mencatat/menelaah rnatematisnya ( menulis ) yaitu 

rata-rata54.28 menjadi 67$4%. disebabkan karena pada siklus kedua ini kelas 

biasa diberikan pennasalahal diskusi yang lebih sederhanq dibandingkan kelas 

un,~eul. . 
c. Dari hasil watvancara terun&slp bahwa siswa termotivasi untuk belajar secara 

kontinu d m  seldu siap mental rnenghadapi kuis, sehingga dirasakan mereka 

nlemiliki konsep-konsep dasar yan_n kuat rnen&adapi materi lanjutan, dan selalu 

punya peluang umtuk memperbaiki cara belajar didasarkan hasil kuis ( urnpan 

balik) s e t iq  mingy. . 

cl. Apabila dilihat rata-rata nilai h i s  siklus kedua menurun dibandingkan dengan 

siklus pertama ( rata-rata 6,0f menjadi 4,84). Ini disebabkan rnateri siklus kedua 

lebih bersifat banyak perhitungan, sedangkm soal ymg diujikan daiarn kuis 



termasuk hinmgan sederhana. Unn~k nilai akhir tes siklus kedua menin&at 

dibmdinghl  siklus pertana ( 4,1 menjadi 5,95).  Pada siklus perta~na nlateri 

pelajaran hanya konsep saja tidak ada perhitungan , sementara pacla siklus kedua 

lebih banyak perhitun~an dari pada konsep. Ini memperlihotkan siswa lebih senans 

belajar konsep dari pada perhihmgan. 

3. Perbmding.an Pmb-&an U v i t a s  Kelas Unggui dan Kelas Biasa 

Berdasarkan hasil analisis data untuk kedua kelas yan8 rnenjadi subjek 

penelitian diternukan beberapa aspek yang belurn berhasii dicapai dan telah niendekati 

harapan dalarn kedua siklus penel itian yaitu : 

I. Ditinjau dari sudut aktivitas siswa dalam tdap muka untuk kedua kelm masill 

rnemperlihatkan rendahnya aktivitas bertanya dan menjawab pertanyaan yang diajukan 

baik dari ternan mailpun dari gim1 , ha1 ini kernungkirlan disebabkan oleh kegiatai 

belajar yang dilakukan dirurnah rnasih h a n g  ,meskipun telah ditugaskan kepada 

rnereka membuat pertanyaan tentang materi yang akan dipelajari pada tatap muka 

berikutnya Kalau ditinjau kedua kelas yang menjadi subjek penelitian, peningkatan 

aktivitas !<elas biasa dalam tatap muka lebih rnenonjol apabila dibandin@an den_~an 

peningkatan kelas un-ggil dalam t a t q  rnuka. Ini rnernperlihatkan bahwa penerapan 

PKMB dalam tatap muka dengan teh ik  seperti p d a  siklus kedua cocok untuk kelas 

biasa 

2. -4ktivitas s i w a  dalarn diskusi kelompok dan divkusi kelas dirasa sudah optimal 

namun kdau dibandingkan kedua kelas, maka aktivitas kelompok agak tin,g,gi dikelas 

biasa setrientara aktivitm pribadi lebih rnenonjol di kelas un ,u l .  

3. Pelaksanaan tugas mandiri sudah dilaksanakan oleh siswatetapi pada siklus kedua 

untuk keias biasa d i m t i  dengan menugaskan siswa membuat resume pelajaran yang 

lalu Sedangkm untuk kelas uanggul tetap melaksanakan tugas mandiri. 

4. Kemandirian siswa dalarn diskusi dirasakati masih belurn seperti yang diharapkan, 

karena apabila mengalami benturan dalarn rnenemukan solusi ada kecendenmgan untuk 

cepat minta bantuan, yang sehausnya ben~saha lebih maksimal, apabila masih terbentur 

baru mengal ah. 



5. Penu_~asan siswa. rmnlk rnembrlat pertanya(u1 tentan3 materi tatap muka berih~tnya pada 

kelas biasa dan kelas ungq.11 clapat niembuat aktivitas bertanya meningkat, lmnun 

peni~igkatan pada kelas biasa let)ih besar bila dibandingkan kelas unggul 

(53,GY;>8,869L) 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan pembahasan tentans hasil analisis yang telah dilakukan terhadap kedua 

kelas yang menjadi st~bjek penelitian , ditemtlkan ada hal-ha1 yang sudah dan belum dicapai 

pada kedua siklus, dapat dikernukakaii tindak laxljut yalg direkon~endasikan dal  yang 

direncanakan dilakukan : 

A. Iicsimpulan 

Setelah melakukan seperangkat tindakan dalam pernbelajaran Fisika , diharapkan 

dimasa yang &an datang menerapkan Paket Kegiatan Motivasi Belajar (PKh4B) dengan 

langkah sebagai berikut : 

1. Melaksanakan kuis setiap tatap muka dimana materinya rnencakup rnateri minggu 

sebelumnya Pertanyaan kuis sebaiknya dibuat tertulis, sehingga siswa mempunyai 

kesempatan tlntuk berfikir sejenak sebelum menjawab dan ctidalam pelaksanaanya 

memerlukan ulaktu selanla lebih kwmg 15 menit sebelurn tatap rnuka dirnulai. 

Kemudian lembaran jawaban dikumpulkan, selesai lembaran jawaban dikurnpulkan, 

sebaiknya diberi tahu jabvaban yang benar, karena ini dapat menciptakan suasana 

gernbira, rasa ingin untuk tetap yang terbaik dari teman-teman yang lain. 

2. Lernbaran jawaban kuis yang telah dikoreksi sebaihya dikembalikan setelah 

pernbelajaran berakhir, agar dapat dipakai oleh siswa sebagai umpan balik ddarn 

rrrigka mernperbaiki usaha belajarnya 

3. Melaksanakan tatap muka dengan materi dipenggal-penggal guna memberi kesempatan 

k e p d a  siswa untuk bertatlya pada se t iq  selesai satu pengalan, d e n p  kata lain 

pembelajaran memaErai metoda ceramah yang diselingi tanya jawab. 

4. Karena rendahnya aktivitas bertanya dari siswa sebaihya siswa ditugaskan untuk 

membuat pertanyaan dirurnah tentang matari yang akan dipelajari tatap rnilka 

mendatang. Untuk membuat pertanyaan tentu mereka perlu membaca materinya terlebih 

dahulu, llal ini secara implisit kita telah menugaskan rnereka rnernbaca materi tersebut. 



5 .  Apabila kesempatan bertanya yang diberikan pada setiap selesai satu pengalan tidak 

dima~lfaatkm oleh siswa urltuk bzr-tatlya rnaka mereka dirangsang untuk bertanya., 

rnen~buka buku ajar- selarna dalam pernbelajaran. 

6 .  Melaksanakan diskusi kelompok, dimana anggota kelompok hendaknya heterogen agar 

suasana dislnlsi hidup. karena terjadi take and give. Diharapkan rambu-rarnbu diskusi 

kelompok dapd dij almkan dengan baik dan menyerahkan laporan diskusi. Kegiatan 

diskusi kelompok sebaiknya dilanjutkan dengan d i s h s i  kelas. supaya suasana diskusi 

kelompok nlenjadi lebih serius. sebab hasil diskusi kelompoknya akan dikomentari oleh 

kelompok lain pada smt tampil dalam diskusi kelas. 

7. Lembaran laporan akllir diskusi yang telah dikoreksi d m  dikomentari seb-a 

dikembalikan kepada siswa pada takdp muka berikutnya 

8. Pernasalahan dishisi iuituk kelas u n ~ u l  diharapkan rnenuntut analisis yang lebih tinggi, 

agar potensi yang dimilikinya dapat dikembangkan secara optimal, sedangkan 

pernasalahan untuk kelas biasa lebih disederhanakan 

9. P d a  kelas biasa ditugmkan membuat resume materi pelajaran minggu yang lalu 

sebagai penganti tusas mandiri dikontrol , sedan&an untuk kelas unwl tetap 

mengerj &an tugas mandiri. 

B. Rekomendasi. 

Didasarkan refleksi pada akhir siklus kedua terlihat adanya titik lemah yang masih 

perlu diperbaiki guna dapat mengoplimalkan proses be15kir siswa baik sebelum 

pembelaj aran dimulai maupun selarna proses pembelaj aran berlangsung . Untuk i tu 

diswankan tindakan yang dopat dilakukan dimasa mendatang diddarn pernbelajaran Fisika 

adaiah : 

1. Melaksanakan kolaborasi kuis maksudnya materi ujinya menyangkut materi yang lalu 

dan yang &an datang dengan proponi 7W materi yang lalu dan 30% rnateri yang akan 

datang. Tujuan dari kolaborasi kuis ini adalah agar siswa datang ke sekolah menguasai 

rnateri yang telah lalu d m  memiliki rnodallgambaran tentang materi yang akan 

diikutinya, sehingsa mereka hadir ke sekolah dengan berbagai pertanyaan tentang hal- 

ha1 yang tidak dipahmi pada saat membaca/mempelajarinya. 



2. Mclaksanakan pembelaj aran dengm rnernengal niateri pelajaran atas tiga penggalan 

atnu lebih dan pada setiap selesai sntu pengealan diberi kesetnpatan siswa umtuk 

bartar~ya tentang hal-ha1 yang belurn dipahaminya Setelah itu dilanjutkan dengan 

menj elaskan materi pengalan berikutnya 

3. Setelah selunh rnateri siap disajikan dilanjutkan dengan diskusi kelornpok, dirnana 

ar i .~ota  kelonipok diusahakan heterogen dan antara satu kelompok dengm kelo~npok 

lain dibuat horno_pen. Pelaksanaan d isb~s i  kelompok rnengibiti rambu-rambu yang telah 

ditetapkan sebelunulya Selesai diskusi kelompok mereka menyiapkan laporan hasil 

diskusi secara pribadi, seluruh anggota kelompok siap untuk rnenyajikan dalarri 

diskusi kelas. 

4. Selesai diskusi kelompok dilanjutkan dengan dishsi  kelas, siswa kelornpok yang 

tartlpil akan metnpertanggung jawabkan hasil diskusinya kedepan kelas sedangkan 

kelornpok yang lain rnenanggapinya Untuk rnenentukan kelompok mana yang akan 

tampil maka dilakukan secara acalu'undian. sehinjga s e t i q  kelompok punya peiuaning 

y q  sarna untuk tampil, ha1 ini akan membuat setiap kelompok hams mernpersiapkan 

diri tampil optimal, dengan demikian mereka &an berusaha anat- hasil diskusi 

kelornpok mereka optimal, karena kelak pada saat tmpil  akan ditangapi oleh 

kelompok yatig lain. 

5. Siswa disuruh rnengerjakan tugas mandiri dengan sod-soal diarnbil dari buku 

rujukan/wajib dengan jumlah tidak terbatas karena tugas ini &an dikurnpulkan dan akan 

diberi bonus. Sernakin banyak jumlah soal yang dikerjakan dengan benar semakin besar 

botlus yang diterima Soal-soal yang dikerjakan sesuai dengan topik rnateri yalg 

dibicarakan pada saat tatap muka Soal rnandiri ini dikoreksi dan dikernbalikan kepada 

siswa pada tatap muka berikutnya 
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...................... Sub Konsep 
...................... Hari/ Tanggal : 

Sub Konsep 

JLUII~~I  Slswa Yang Aktlf Pengelolaar~ 
7 

Hal 
DOS. 

I 

Bertanyz i Mem- 
baca 

PBM 

S a m  
perbaikar 

Diskusi 

Menge- 
~ c n d ~ t  

Interak: 
buku 

Tatap muka Kelompok 

Diskusi 
Teman 

Menjawa' Penelaal~an 
matematik 

Pa-hati 
kan 



................... ............. Sub Korlsep -. 

.................................. Hari/Tanggal ; 

Pelaksanaan pembelajaran 

1. Penjelasm A e r i  yang diberikan u u  ( coot: kecepatan, kejelasan, keakraban, 
kedemokrasian dl\). 

........................... Hal Positif : 

Saran ............................ 

2. Diskusi Kelotnpok ( jumlah sod, variasi sod,  waMu pellsanaan ,proses 
birnbingan) 

.............................. Hal Positif : 

Saran ........................ 

3. Kuis ( Jumlah sod . variasi s o d  , waktu pelaksanaan ). 

.............................. Hal Positif : 


