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ABSTRAK 

Berbagai upaya dilakukan untuk memberdayakan potensi yang dimiliki 

i:.siswa. Dengan menerapkan Model Belajar Interaktif (MBI) dipandang dapat 

merupakan suatu alternatif untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa, 

membudayakan belajar kontiniu dan teratur. Untuk itu dilakukan penelitian yang 

bertujuan untuk melihat apakah dengan penerapan MBI yang terdiri atas 

pembuatan ringkasan, tes kecil, pembelajaran di kelas dengan guru, diskusi 

kelompok dan diskusi kelas dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa dan 

apakah MBI efektif digunakan untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa. 

Untuk mencapai tujuan itu dilaksanakan penelitian tindakan kelas dengan 

subjek penelitian siswa yang terdaftar pada Catur Wulan I1 tahun pelajaran 20001 

2001 sebanyak 30 orang. Penelitian dijalankan dalam dua siklus, diawali dari 

perenungan, perencanaan, tindakan, pengamatan dan refleksi /evaluasi. Hasil 

refleksi siklus pertama merupakan penentu tindakan berikut yang dapat 

direncanakanpada siklus kedua. Data yang dikumpulkan berupa aktivitas siswa 

dalam pembelajaran di kelas, diskusi kelompok dan diskusi kelas, informasi dan 

saran perbaikan kegiatan dari siswa, serta nilai siswa. Alat pengumpul data berupa 

lembar observasi, angket terbuka dan tes hasil belajar. 

Dari kedua siklus yang telah dilaksanakan diperoleh kesimpulan bahwa 

aktivitas siswa dalam pembelajaran di kelas, diskusi kelompok dan diskusi kelas 

dalarn ha1 memberikan. mengajukan pendapat/berkomentar dan memberikan 

argumentmi sangat kurang sekali, walau terdapat peningkatan dari siklus pertama 

ke siklus kedua. Aktivitas bertanya dan menjawab dalam pembelajaran di kelas 

dengan guru dapat ditingkatkan dengan cukup baik dengan cara guru lebih 

bersikap familiar terhadap siswa, menciptakan iklim belajar lebih kondusif dan 

menyenangkan. Sedangkan aktivitas diskusi kelompok dapat ditingkatkan dengan 

cara guru memberikan bekal informasi yang memadai sebelum diskusi 

dilaksanakan. Aktivitas dalam diskusi kelas dapat ditingkatkan dengan cara setiap 

kelompok siswa menyerahkan juga hai l  diskusinya kepada kelompok lain, 

sebelum diskusi kelas dilaksanakan. Aktivitas menjadi lancar bila setiap siswa 



mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya sehingga dapat pula mensosialisasikan 

hasil diskusi kelompoknya kepada siswa lain dengan jelas dan benar. Selain itu 

dengan jalan guru mewajibkan setiap kelompok menpersiapkan minimal satu 

pertanyaan dalam diskusi kelas dapat mengatasi kevakuman dalam kelas. Agar 

tugas meringkas memberi manfaat kepada siswa, dianjurkan agar meramu dari 

sumber yang beragam dan disusun dengan kalimat sendiri.Jika menggunakan 

bahasa bukv terasa agak kaku, dan agak sulit dipaharni dengan cepat. Hasil h i s  

rerata kelas meningkat dari siklus pertarna ke siklus kedua dari 54,92 menjadi 

65,17, dernikian juga halnya dengan hasil akhir siklus kedua lebih baik dari hasil 

akhir siklus pertama (meningkat dari 59,17 menjadi 77,50, mengalami 

peningkatan sekitar 30,98%). Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa 

penerapan MBI dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa dan efektif untuk 

meningkatkan aktivitas belajar siswa, karena sudah mencapai ketuntasan belajar 

siswa. 
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I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pesatnya perkembangan sains dan teknologi dewasa ini menuntut agar 

halitas pendidikan juga hams dipacu seiring dengan perkembangan tersebut. 

Peningkatan mutu pembelajaran MIPA perlu mendapat perhatian lebih serius, 

karena MIPAumumnya dan Fisika khususnya merupakan ilmu dasar sebagai 

kunci dari teknologi canggih. Oleh sebab pemahaman terhadap Fisika perlu terus 

ditingkatkan guna mengejar ketertinggalan kita dari negara-negara lain. 

Untuk menarik minat anak didik dalam mempelajari Fisika, maka Fisika 

hams dijadikan pelajaran yang menarik dan menyenangkan. Pendidik hams 

menciptakan suasana belajar yang kondusif dan dapat mempertinggi aktivitas dan 

kreatifitas anak didik. Pendidik tidak lagi menjadi satu-satunya sumber belajar 

bagi peserta didik, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana pendidik dapat 

membelajarkan anak didik dengan menggunakan berbagai sumber belajar. Anak 

didik dimotivasi untuk menemukan sendiri atau bekerjasama dengan temannya 

dalam menemukan solusi dari berbagai permasalahan yang dihadapi dalam 

belajar. Hal ini akan membuat anak didik mandiri dan punya inisiatif untuk selalu 

ingin tahu, ingin mencoba menemukan berbagai alternatif jawaban melalui 

sumber yang ada di sekitarnya baik berupa buku sumber, teman dan sumber 

belajar lainnya. Jadi peran pendidik sebagai fasilitator dan motivator benar-benar 

dapat diterapkan. 

Pendidik hendaknya dapat menuntun anak didik menjadi anak yang 

disiplin dengan penuh rasa percaya diri. Setiap tugas yang diberikan dapat 



dipertanggung jawabkan oleh anak didik dengan pemahaman yang baik melalui 

keterlibatan anak secara langsung. Dengan demikian proses pendidikan perlu 

mengalami perubahan dari "teacher centre" menjadi "student learning". Sesuai 

dengan pendapat T. Raka Joni (1980, h.7) 

Pengambilan bagian oleh siswa dalam aneka ragam kegiatan 
belajar mengajar, meningkatkan keterlibatan mental siswa 
dalam proses belajar mengajar. Pada gilirannya keterlibatan 
mental optimal ini sekaligus memberi arti pembangkitan 
motivasi yang optimal pula di pihak siswa dalam proses belajar 
mengajar tersebut. Dengan kata lain pengalaman belajar 
memberi arti kepada siswa untuk mencoba sendiri mencari 
jawaban dari suatu masalah, bekerjasama dengan teman 
sekelas atau membuat sesuatu akan jauh lebih mendatangkan 
pengerahan energi dan pengerahan perhatian siswa. 

Dari pendapat di atas terlihat bahwa jika anak didik terlibat secara 

langsung dalam kegiatan belajar, baik fisik maupun mental, ini akan memberi 

kontribusi besar terhadap tingkat pemahaman mereka, dan akan tergambar dalam 

bentuk hasil belajar yang mereka peroleh. Pendapat senada dikemukakan Gazali 

(1982, h.45) bahwa : 'Xasil belajar akan tinggi dan lama diingat apabila anak 

didik mengalami sendiri dan ikut serta aktif dalam proses belajar mengajar". 

Pendapat ini menyatakan bahwa anak didik memiliki potensi yang dapat 

dikembangkan, jika ada wadah yang baik memungkinkan mereka dapat 

berkembang maka mereka akan tumbuh dan berkembang dengan subur, akhirnya 

nanti terbukti dengan hasil belajar yang tinggi akan dapat dicapai. 

Namun, kenyataan yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa hasil belajar 

fisika siswa kelas III PA2 SMUN 12 Padang masih belum memuaskan. 

Berdasarkan informasi guru pelajaran fisika diperoleh bahwa aktivitas belajar 

siswa sangat kurang sekali. Dalam proses pembelajaran siswa sangat tergantung 



sekali pada guru, artinya siswa belum memiliki kemandirian dalam belajar. Siswa 

memandang bahwa jika tidak ada guru mereka tidak dapat belajar, ha1 ini tampak 

jika guru tidak hadir mereka tidak belajar, mereka merasa senang bersenda gurau 

sesamanya. 

Disisi lain dalam hampir setiap pembelajaran siswa terkesan tidak 

memiliki kesiapan dalam belajar. Kurangnya pengetahuan awal yang memadai 

dalam memulai pembelajaran, Siswa seakan-akan tidak mengetahui sama sekali 

apa yang diajarkan gurunya, padahal pertanyaan yang diajukan adalah 

pengulangan materi yang sudah mereka pelajari sebelumnya. Ini menunjukkan 

bahwa kurangnya minat baca siswa terhadap materi yang hams dipelajari dan 

dipahaminya. 

Masih membudayanya kebiasaan belajar siswa yang menumpuk 

mengulangi kembali mempelajari pelajaran yang sudah diperoleh di kelas. Siswa 

belajar hanya bila waktu ulanganlujian telah tiba. Materi yang sudah menumpuk 

selama waktu tertentu diupayakan memahami kembali dalam waktu yang relatif 

singkat. Jelas ha1 ini akan menyulitkan siswa, karena bagaimanapun mustahil 

diperoleh pemahaman yang sempurna dalam waktu singkat. 

Gejala lain yang merupakan akibatldampak dari kebiasaan belajar siswa 

yang jelek itu tampak pada saat proses pembelajaran di kelas berlangsung adalah 

kepasifan siswa dalam belajar. Kurangnya aktivitas siswa terlihat dari kurangnya 

interaksi siswa baik antar sesama siswa, dengan guru ataupun dengan sumber 

belajar lainnya, seperti buku sumber atau media pembelajaran. 



Jika semua gejala ini dibiarkan terus berlarut-larut sangat membahayakan, 

oleh sebab itu perlu dicarikan suatu usaha menemukan jalan keluar untuk 

mengatasi permasalahan dalam pembelajaran fisika tersebut. 

Berdasarkan fenomena yang ada perlu dikembangkan suatu rancangan 

kegiatan pembelajaran yang lebih bermutu, terintegrasi, kegiatan belajar yang 

merangsang setiap siswa terlibat secara aktif, belajar secara bertahap dan teratur 

setiap waktu dan berkesinambungan di kelas dan di rumah dalam memahami 

konsep-konsep mata pelajaran fisika. Setiap hari siswa sudah secara teratur 

mencicil mempelaj ari kembali materi pelaj aran yang telah diberikan bai k pada 

saat tatap muka dengan guru di kelas maupun materi yang telah didiskusikan. 

Salah satu aiternatif yang dapat ditempuh untuk mengatasi permasalahan 

yang ada dalam usaha memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran fisika 

di kelas 3 IPA2 SMUN 12 Padang adalah dengan menerapkan 'Model Belajar 

Interaktif' yang terdiri atas : Penyusunan ringkasan (resume) terhadap materi 

pelajaran yang akan dibahas, tes kecil (kuis) tentang materi yang telah dan yang 

akan dibahas dengan komposisi 70% dan 30%, ceramah diiringi dengan tanya 

jawab, diskusi kelompok dengan permasalahan diskusi yang berbeda antara satu 

kelompok dengan kelompok lain dan diskusi kelas. Dengan Model belajar 

interaktif ini diharapkan aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran dapat 

meningkat, budaya menumpuk pelajaran dan kebiasaan belajar yang hanya 

dilakukan pada saat akan ulanganlujian saja dapat diperbaiki, minat membaca 

siswa dapat dirangsang sekaligus setiap siswa memiliki kesiapan dan pengetahuan 

awal yang memadai untuk memulai pembelajaran. Dengan penerapan model ini 



tingkat kemandirian siswa dapat ditingkatkan, sehingga guru tidak lagi merupakan 

satu-satunya pusat sumber belajar bagi siswa dan pada akhirnya kemampuan 

penguasaan dan hasil belajar siswa pun dapat meningkat. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan dapat 

dirumuskan masalah penelitian sebagai berkut : 

'Sejauhmana penerapan ~ d d e l  Belajar Interaktif dapat digunakan untuk 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar fisika siswa kelas 3 PA2 SMU 

Negeri 12 Padangy'. 

C. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengungkapkan apakah pembelajaran melalui penerapan Model 

Belajar Interaktif dengan kegiatan penyusunan ringkasan, tes kecil (kuis), 

ceramah oleh gum yang diiringi dengan tanya jawab, diskusi kelompok dan 

diskusi kelas akan dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa, melatih 

kebiasaan belajar secara bertahap, teratur dan kontiniu pada mata pelajaran 

fisika. 

b. Untuk mengungkapkan apakah pembelajaran melalui penerapan Model 

Belajar Interaktif dengan kegiatan penyusunan ringkasan, tes kecil (kuis), 

ceramah oleh guru yang diiringi dengan tanya jawab, diskusi kelompok dan 

diskusi kelas efektif untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa pada mata 

pelajaran fisika sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa. 



Dengan tercapainya tujuan penelitian ini diharapkan akan : 
. . 

a. Membangkitkan minat baca siswa dengan terlatihnya membuat ringkasan 

dengan kata-kata sendiri. 

b. Meningkatkan aktivitas belajar, membudayakan belajar t e r m ,  terarah, 

terencana dan kontiniu di kalangan siswa 

c. Meningkatkan pemahaman siswa tentang materi pelajaran Fisika, tidak hanya 

sekedar mencatat dan hafal rumudpersamaan fisika. 

d. Menjadi masukan khususnya bagi peneliti dan guru seprofesi dalam rangka 

memperbaiki mutu proses pembelajaran Fisika. 



II, SIKLUS PERTAMA 

A. Perenungan 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan dan dari 

kenyataan yang ada terlihat banyak fhktor penyebab rendahnya pernahaman 

siswa terhadap rnateri pelajaran Fisika, baik faktor eksternal maupun faktor 

internal. Dari faktor eksternal diantaranya cukup padatnya kandungan materi 

pelajaran yang hams dikuasai siswa. Sedangkan faktor internal berupa kebiasaan 

belajar siswa yang tidak teratur, cendrung menumpuk-numpuk mempelajari 

kembali materi pelajaran, penerapan sistem "sks" (studi kebut semalam) 

terutama bila waktu ulanganlujian sudah tiba, hampir tidak pernah 

mempersiapkan diri untuk mempelajari rnateri pelajaran yang akan dibahas di 

kelas pada pertemuan tatap muka dengan guru, budaya santai dan tidak mau 

kerja keras, budaya memfotocopi/menyalin tugas teman tanpa memperdulikan 

apakah tugas itu dipahami atau tidak, rendahnya aktivitas dalam pembelajaran 

tatap muka, kurangnya interaksi dan diskusi seama siswa d m  kurangnya 

keinginan untuk memperdalam dan menggali lagi sendiri materi pelajaran dan 

sebagain y a. 

Semua gejala yang ada tersebut jika tidak diantisipasi dan dibiarkan 

berlarut-larut akan membawa dampak sangat bunk bagi perkembangan 

kemajuan prestasi siswa d m  mutu lulusan. Oleh sebab itu perlu diupayakan 

suatu tindakan nyata yang dapat mengantisipasi gejala tersebut dan selcaligus 

dapat memperbaiki kualitas proses pernbelajaran. Untuk itu perlu dirancang 



suatu kegiatan pembelajaran yang melibatkan siswa lebih banyak secara 

langsung baik fisik maupun mental, sehingga aktivitas siswa dapat ditingkatkan. 

1. Subjek Penelitian 

Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 3 IPA 2 

SMU Negeri 12 Padang yang terdaftar pada Catur-Wulan I1 tahun pelajaran 

2000/2001 sebanyak 30 orang. 

2. Yang Teriibat dalam Penelitian 

Sesuai dengan jenis penelitian ini adalah kolaborasi antara dosen dan 

guru mitra pada program ASD di SMU Negeri 12 Padang, penelitian ini 

melibatkan keduanya, yang berperan sebagai pelaksana dan observer. 

3. Rencana Tidakan 

Sebelum penelitian dilaksanakan maka perlu dilakukan hal-ha1 sebagai 

berikut : 

a. Mengkaji kurikulum mata pelajaran Fisika Cawu II yang tertuang dalam 

GBPP guna mempersiapkan materi pembelajaran 

b. Memilih buku ajar (referensi) yang akan digunakan dalam pembelajaran 

baik sebagai buku sumber wajib maupun anjuran, kwena banyak beredar 

buku-buku pelajaran fisika yang dapat dipakai siswa SMU. 

c. Membuat penjelasan tentang kegiatan Model Belajar Interaktif yang akan 

dilaksanakan dalam pembelajaran Fisika beserta segala ketentuan yang akan 

digunakan selama berlangsung pembelajaran, meliputi: pembuatan 



ringkasan matexi, tes kecil (kuis), tatap muka dengan guru, diskusi 

kelompok dan kelas. 

d. Mempersiapkan segala perlengkapan pembelajaran yang dibutuhkan dalam 

pelaksanaan penelitian, seperti perangkat tes kecil (lais), perrnasalahan 

diskusi kelompok, lembar pengamatan, angket terbuka dan lain-lain. 

Untuk jelasnya masing-masing tindakan yang akan dijalankan dalam Model 

Belajar Interaktif dapat diuraikan sebagai berikut: 

a Membuatl Menyusun Ringkasan 

Pembuatan ringkasan bertujuan mengaktifkan siswa untuk 

mempersiapkan diri mempelajari materi yang akan dibahas pada pertemuan tatap 

muka dengan guru. Sebagaimana diutarakan Mursiah (1987,h.49) bahwa 

:'Ternbetian tugas membuat resume /ringkasan merupakan salah satu cara yang 

dapat dilakukan dalam usaha untuk meningkatkan aktivitas anak dalam belajar". 

Dengan membuat ringkasan berarti siswa telah membaca terlebih dahulu materi 

yang akan disampaikan guru, sehingga siswa telah memiliki bekal pengetahuan 

awal untuk mengikuti penyampaian pelajaran oleh guru. Jika siswa telah 

memiliki pengetahuan awal tentang materi yang akan dibahas tentu ha1 ini dapat 

membantu siswa memahami penjelasan guru dengan mudah. Siswa dapat 

menghubungkan informasi yang diterima dari hasil bacaannya menjadi struktur 

tertentu sesuai dengan pengembangan daya fikirnya dan dapat menuangkan 

informasi itu dengan kata-kata sendiri, akhirnya mampu mengkaitkan dengan 

penjelasan guru dalam pembelajaran di kelas. Bila siswa telah mengaktifkan 



dirinya secara fisik maupun mental tentu siswa akan lebih berhasil, scsuai 

pendapat RI. Suharti Citrobroto (1 989,h. 16 ): 

Dalam mempelajari sesuatu jangan hanya mendengarkan saja, 
tetapi cobalah mernbuat skema, ringkasanfresume dan 
sebagainya. Karena dengan demikian tidak hanya telinga yang 
bekerja tapi mata dan tanganpun ikut bekerja, belajar 
menggunakan rnata, telinga, dan tangan lebih berhasil dari hanya 
menggunakan mata dan telinga saja. 

Jadi dalam proses pembelajaran siswa dituntut berpartisipasi secara 

aktif. Ini akan memberi motivasi dan arah terhadap tujuan yang akan dicapai 

sehingga siswa terdorong untuk belajar secara optimal. 

Walaupun siswa telah membuat ringkasan sebagai bukti bahwa siswa 

telah membaca materi yang akan disajikan guru, belum tentu semua konsep 

dapat dipahami dengan sempurna, oleh sebab itu diharapkan dalam proses 

pembelajaran di kelas siswa &if mengajukan pertanyaan sebatas yang belum 

mereka pahami, clan sebaliknya bila muncul pertanyaan dari guru atau dari 

. . . teman, siswa akan berpartisipasi aktif pula untuk menjawab, karena mereka telah 

memiliki pengetahuan dari proses pembuatan ringkasan yang telah mereka 

lakukan. Dengan demikian akan tercipta iklim belajar yang interaktif dengan 

melibatkan siswa secara langsung dalam proses pembelajaran. 

b. Mdakeanakan Tes kecil (kuis) 

Kebiasaan belajar mandiri (independent study) di kalangan siswa perlu 

digalakkan. Tingkat kernandirian siswa yang rnemiliki motivasi belajar yang 

tinggi biasanya juga akan tinggi. Untuk siswa yang tidak bermotivasi tinggi, 

guru dapat menugaskan siswa mengerjakan soal, mempersiapkan diri untuk 



menghadapi tes kecil clan sebagainya dalam meningkatkan usaha belajar. 

Menurut Slameto (1988,h.75) "Sukses hanya tercapai berkat kerja kerasy'. 

Pernyataan ini mengandung makna bahwa tingkat usaha belajar akm mewarnai 

tingkat pemahaman seseorang. 

Pernyataan lain dikemukakan Slameto (1 988,h.27) W u n y i  : "konsep 

yang mantap dan jelas yang telah ada dalarn struktu. kognitif akan memudahkan 

dalam belajar". Hal ini menuntut agar siswa sebelum mengikuti pembelajaran 

telah memiliki konsep-konsep dasar dari materi yang akan diikuti, dan dapat 

mempersiapkan diri untuk mengikuti tes kecil (kuis) pada awal tatap muka 

berikutnya. Menurut Nasution (1977,h.155): "Siswa akan lebih giat belajar 

apabila tahu akan diadakan tes dalam waktu yang singkat. Ulangan perrninggu 

atau sekali dua rninggu lebih merangsang siswa untuk belajar dengan giat dan 

tentu harus diberi tahu terlebih dahulu". Dari pendapat di atas terlihat bahwa tes 

merupakan suatu alat yang berperan untuk memotivasi siswa untuk belajar. 

Untuk meningkatkan motivasi siswa dan mengukur pengetahuan tentang 

apa yang telah mereka dapatkan dari hasil membuat ringkasan maka diadakan 

tes kecil (his). Kepada siswa disampaikan bahwa hasil h i s  yang dilaksanakan 

setiap minggu sebelum penyajian rnateri oleh guru, akan memiliki kontribusi 

terhadap nilai hasil akhiu siswa. Jadi tes dan nilai dapat dijadikan sebagai salah 

satu cara untuk membangkitkan motivasi siswa, sesuai pendapat Slameto(1988, 

ha1 179) bahwa : 

Tes dan nilai dapat dijadikan suatu kekuatan untuk memotivasi 
siswa dalarn belajar. Siswa belajar bahwa ada keuntungan yang 
diasosiasikan dengan nilai yang tertinggi, dengan demikian 
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memberikan tes dan nilai mempunyai efek dalam memotivasi 
siswa untuk belajar . 

Setiap siswa berkesempatan untuk dapat memanf'aatkan tes dengan 

sebaik-baiknya untuk memperoleh nilai yang baik, siswa akan menyadari bahwa 

4 x 1 akan lebih baik hasilnya dari pada 1 x 4. Ini didukung oleh pendapat Agus 

Sujanto (1981,h.52) bahwa " Ulangan yang dijalankan beberapa kali meskipun 

sebentar akan berhasil lebih baik dari pada ulangan itu dijalankan dalam waktu 

lama, tetapi hanya satu atau dua kali". 

Ulangan yang dijalankan berupa tes kecil yang kandungannya 70% 

materi yang sudah dipelajari dan 30% materi yang akan dipelajari. Tes kecil 

(kuis) ini diberikan kepada siswa sebelum proses pembelajaran dimulai dalam 

waktu sekitar 15 menit. Sod yang diberikan telah dipersiapkan sedemikian rupa 

wbelumnya. Hasil kuis dikernbalikan kepada siswa dengan tujuan agar siswa 

mengetahui secara langsung peningkatan hasil belajarnya setiap minggu. Hasil 

kuis dapat dipakai sebagai cemeti untuk mempersiapkan diri dalam kuis 

berikutny a. 

c, Proses Penyajian pelajaran oBeh guru 

Setelah h i s  selesai dilaksanakan kepada siswa diberikan kesempatan 

untuk bertanya tentang hal-hal yang diiasa perlu menyangkut permasalahan 

materi dalam h i s  maupun berkenaan dengan konsep fisis lainnya. Selanjutnya 

guru menyajikan materi pelajaran dengan cara memenggal konsep-konsep atas 

beberapa penggalan sesuai dengan tuntunan dalam GBPP. Pada setiap penggalan 

siswa diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan kegiatan belajar 



interaktif melalui pengajuan beberapa pertanyaan atau menanggapi penjelasan 

gwu- 

Setelah guru selesai menjelaskan konsep-konsep materi pelajaran dan 

siswa sudah memahaminya walaupun belum sempurna, maka berikutnya 

dilanjutkan dengan kegiatan interaktif laimya berupa kegiatan diskusi 

kelompok. 

d. Diskusi Kelompok 

Dalam setiap pembelajaran variasi metode perlu diciptakan karena setiap 

individu memiliki cara yang berbeda untuk menyerap materi pelajaran. Sesuai 

pendapat Imansyah Alipandie (1984,h. 1 15). "Guru hams mampu mengadakan 

korelasi dan kombinasi antara metode yang satu dengan metode lainnya 

sehingga pelajaran dapat berlangsung dengan baik dan lebih dikuasai". Untuk itu 

guru perlu merancang kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode 

yang bervariasi, misalnya penyajian materi pelajaran dipenggal menjadi 

beberapa penggalan. Setiap selesai satu penggalan yang disajikan dengan 

metode ceramah selanjutnya guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya ataupun menanggapi uraian guru, dan kepada siswa lain diberi peluang 

untuk mencoba menjawab terlebih dahulu pertanyaan temannya sebelum guru 

nantinya yang akan rnemberikan penekanan atau penegasan atau klarisifikasi 

terhadap permasalahan yang ditanyakan (ceramah yang diiringi dengan tanya 

jawab). Akhirnya untuk memantapkan pemahaman siswa terhadap teori dan 

konsep-konsep yang diberikan guru selanjutnya kegiatan pernbelajaran ditutup 

dengan diskusi kelompok. Menurut Pasaribu (1 983,h.40): "Cara belajar yang 



efektif ialah cara belajar berbuat sendiri, maksudnya siswa terlibat langsung 

dalam mencapai tujuan pengajaran". Ini didukung oleh pendapat Roestiyah 

(1989.h.37)yaitu : " Di dalarn belajar anak harus mengalami aktivitas mental, 

misalnya anak dapat mengembangkan kemampuan intelektualnya, kernampuan 

berfikir kritis, kemampuan menganalisis, dan kemampuan menerapkan 

pengetahuan". Dari kutipan-kutipan di atas jelas memperlihatkan bahwa betapa 

pentingnya keterlibatan mental siswa secara langsung dalam mencapai tujuan, 

seperti yang terjadi di dalam kegiatan diskusi kelompok. 

Keterlibatan mental siswa secara optimal akan memberi arti 

pembangkitan motivasi yang optimal pula. Bila motivasi siswa sudah optimal 

ha1 ini akan berpengaruh terhadap rasa percaya diri mereka untuk 

mengungkapkan ide-ide yang dimilikinya, maupun dalam memberikan 

tanggapan atau berargumentasi terhadap pendapat dan ide-ide orang lain, 

sehingga akan terciptalah suasana belajar yang kondusif, terjadi saling memberi 

dan menerima (take-and-give), dengan demikian semua itu akan mernberi 

dampak dan kontribusi positif terhadap tingkat pemahaman siswa. Sebelum 

pelaksanaan diskusi kelompok dilaksanakan terlebih dahulu telah diinformasikan 

kepada siswa ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan diskusi kelompok, dan 

proses pelaksanaan diskusi kelompok. 

Siswa dikelompokkan atas beberapa kelompok yang homogen antara 

satu kelompok dengan kelompok lainnya yang beranggotakan 5 orang tiap 

kelompok. Pembentukan kelompok memjmhatikan distribusi siswa secara 



heterogen, artinya pada masing-masing kelompok terdapat semua tingkatan 

kemampuan siswa, mulai dari yang berkemampuan tinggi, sedang dan rendah. 

Permasalahan yang didiskusikan pada kedua siklus berbentuk 

penyelesaian sod-soal clan pertanyaan konsep dengan permasalahan yang 

berbeda antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Jika siswa menemui 

kendala dalarn kegiatan diskusi siswa dapat kembali membuka buku sumber, 

atau tidak tertutup kemungkinan siswa dapat bertanya langsung kepada guru 

yang bertindak sebagai observer kala itu. Interaksi siswa dengan buku sumber 

(teks atau catatan) akan memperkaya pembendaharaan pemahaman siswa. 

Dengan permasalahan yang berbeda antara tiap kelompok secara tidak 

langsung mengakibatkan setiap kelompok dipaksa untuk berupaya secara 

maksimal mencari solusi permasalahannya yang akan disosialisasikan kepada 

kelompok lain yang tidak membahas masalah tersebut. Dengan demikian setiap 

kelompok akan bekerja serius, memahami sungguh-sungguh dengan baik dan 

benar untuk mampu menyajikan dengan benar pula pada saat diskusi kelas 

nantinya. Disamping itu dengan permasalahan yang berbeda maka 

perbendaharm siswa juga menjadi lebih banyak dan variatif. 

Selama diskusi kelompok berlangsung siswa diamati oleh observer. 

Yang bertindak sebagai observer adalah guru dan dosen mitra. Observer akan 

mencermati setiap aktivitas belajar siswa dan menghimpun data pengamatannya 

ke dalam suatu lembar observasil pengamatan yang telah dipersiapkan terlebih 

dahulu. Setelah diskusi berakhir masing-masing kelompok menyerahkan satu 

berkas laporan hasil diskusi kepada guru. 



e, Diskusi Kelas 

Disebabkan karena permasalahan diskusi kelompok berbeda antara satu 

kelompok dengan kelompok lainnya, maka peran diskusi kelas menjadi sangat 

penting. Diskusi kelas merupakan wadah yang tepat untuk mensosialisasikan 

hasil dishsi  kelompok kepada anggota kelompok lain. Disamping itu diskusi 

kelas juga dapat dijadikan sebagai ajang perbaikan bila pada diskusi kelompok 

masih terdapat kesalahan-kesalahan. konsep, sekaligus diskusi kelas merupakan 

wahana untuk melatih siswa berani mengemukakan pendapat, berargumentasi 

dalam mengemukakan ide-idenya. Dengan demikian akan terpupuklah rasa 

percaya diii siswa untuk berinteraksi di hadapan orang ramai. 

Waktu jam pelajaran Fisika untuk kelas 3 P A  tersedia sebanyak 7 jam 

yang tersebar pada tiga hari dalam seminggu (masing-masing 2 jp, 2 jp dan 3 jp). 

Dengan 1 jp = 40 menit. Pertemuan pertama digunakan untuk kegiatan h i s ,  

penyajian materi oleh gum. Pertemuan kedua diisi dengan lanjutan penyajian 

materi, kemudian sejam pelajaran sebelum berakhir dilaksanakan diskusi 

kelompok Selanjutnya selcali dua minggu digunakan untuk diskusi kelas.. 

C. Pelaksanaan 

Sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dicapai yakni untuk 

meningkatkan mutu pembelajaran Fisika, dengan jalan meningkatkan aktivitas 

belajar siswa, maka dilaksanakan suatu rangkaian kegiatan belajar interaktif. 

Dalarn proses pembelajaran diupayakan keterlibatan siswa secara langsung 

lebih banyak, mulai dari pembuatan ringkasan mat& pelajaran yang akan 



dibahas, mengikuti tes kecil (his) tentang materi pelajaran yang telah dibahas 

maupun terhadap materi yang belum dibahas, mengikuti pembelajaran dengan 

guru meialui metoda yang bervariasi antara ceramah dan tanya jawab, 

melaksanakan diskusi baik kelompok maupun klasikal. 

Sebelum pembelajaran dimulai semua perangkat pembelajaran yang 

diperlukan dalam penelitian sudah dipersiapkan. Pada pertemuan tatap muka 

pertama di awal cawu 11, kepada siswa sudah diadakan oriemtasi berupa 

informasi tentang buku sumber yang digunakan baik sebagai referensi wajib 

maupun anjuran, strategi pembelajaran yang akan dilaksanakan beserta aturan 

mainnya. 

Kegiatan pada setiap pertemuan pertama pada tiap minggu adalah: 

1. Sebelum melaksamkan tes kecil (kuis) siswa diharapkan terlebih dahulu 

mengumpulkan tugas ringkasan tentang materi yang akan dibahas pada 

pertemuan tatap muka kali itu yang telah diselesaikan di rumah. Pembuatan 

ringkasan dimaksudkan untuk menbiasakan siswa untuk mempersiapkan diri 

terlebih dahulu terhadap pembelajaran yang akan dijalankan di kelas, 

sehingga siswa sudah memiliki pengetahuan awal untuk mengikuti 

pembelajaran, sekaligus untuk meningkatkan aktivitas siswa seIama 

pembelajaran melalui interaksi tanya jawab untuk mendapatkan pemahaman 

yang lebih baik dari sekedar yang dipelajari di rumah sebelurnnya. Dengan 

telah dikerjakannya tugas menyusun ringkasan tentang materi yang akan 

dibahas siswa diharapkan rnarnpu menjawab kuis dengan benar berkenaan 

dengan materi yang akan dipelajari sebesar 30% (3 soal). Siswa yang 



mengerjakan tugas membuat ringkasan dengan baik akan mampu 

menjawab kuis dengan benar. 

2. Pelaksanaan kuis lebih h a n g  15 menit. Materi yang diujikan 70% materi 

yang telah dibahas pada minggu sebelumnya, dan 30% materi yang akan 

dibahas pada pertemuan tatap muka hari itu. Soal berbentuk objektif dengan 

jumlah total 10 soal, berarti 7 soal tentang materi yang telah dibahas dan 3 

soal materi yang akan dibahas. Komposisi soal disesuaikan dengan 

komposisi materi dapat berupa konsep/teori atau perhitungan sederhana. 

Soal kuis dibacakan sebanyak dua M i ,  siswa diminta langsung menjawab 

dengan menuliskan option A, B atau lainnya sesuai option pilihan jawaban 

yang tersedia. Diharapkan tidak ada kerjasama siswa dengan teman tetangga 

duduknya selama kuis berlangsung. Pembacaan soal dimaksudkan untuk 

melatih siswa berkonsentrasi dan rnengantisipasi &siensi waktu. Lembar 

jawaban kuis yang telah dikoreksi dikembalikan kepada siswa sebagai feed 

back, sehingga siswa termotivasi untuk meningkatkan hasil yang dicapai 

pada kuis yang akan datang. 

3. Setelah kuis berakhir dilanjutkan dengan penyajian materi pelajaran oleh 

guru dengan menggunakan met& ceramah yang diiringi tanya jawab. 

Penyajian materi dibagi atas beberapa penggalan, sesuai dengan jalinan 

fbngsional materi sehingga tampak keterkaitan antara satu konsep dengan 

yang lainnya. Pemenggalan penyajian materi bertujuan untuk memberi 

kesempatan kepada siswa untuk menanyakan hal-ha1 yang belurn dipahami 

dan mencatat konsep-konsep yang esensial, sedangkan untuk keterangan 



langkapnya siswa diminta untuk menyempurnakan kembali catatannya di 

rumah dengan mengacu pada buku sumber yang dipakai. Bila siswa tidak 

menggunakan kesempatan itu rnaka guru menggali siswa dengan beberapa 

pertanyaan yang ditujukan kepada semua siswa. Jika siswa masih pasif dan 

belum ada yang mau menjawab atau bertanya maka guru menunjuk 

beberapa siswa untuk menjawab. Dengan bekal pengetahuan yang telah 

mereka peroleh dari tugas membuat ringkasan diharapkan aktivitas siswa 

meningkat, karena siswa telah mempersiapkan diri sebelumnya. Diharaphan 

siswa dapat mengajukan pertanyaan bila ingin mempermantap konsep yang 

telah di dapatkan sebelurnnya. Disisi lain siswa pun dapat membantu 

menjawab pertanyaan ternan lain, disebabkan mungkin mereka lebih paham 

dari temannya. Dengan demikian diharapkan dalam pembelajaran itu akan 

tercipta iklim kondusif yang melibatkan lebih banyak siswa berinteraksi 

yang akan meningkatkan aktivitas belajar siswa. Setelah pembelajaran 

dengan guru berlangsung, untuk memantapkan konsep yang telah dikupas 

dalam kesempatan itu diteruskan dengan diskusi kelompok. Berdasarkan 

jumlah siswa di kelas 3 P A 2  sebanyak 30 orang, dapat dibentuk 6 

kelompok diskusi yang masing-masingnya beranggotakan lima orang. 

Pembentukan kelompok dilakukan oleh guru didasarkan atas hasil belajar 

siswa pada cawu I. Semua kelompok bersifat homogen, sedangkan pada 

setiap kelompok siswa terdistribusi secara heterogen, artinya pa& masing- 

masing kelompok terdapat semua tingkat kemampuan siswa mulai dari yang 

berkemampuan tinggi, sedang dan rendah. Ini dimaksudkan agar interaksi 



dalam kelompok dapat berjalan lancar, terbina silcap saling memberi dan 

menerima antar sesarna anggota kelompok. Setiap kelompok punya 

dinamika kelompok untuk berinteraksi. Pelaksanaan diskusi b~langsung 

sekitar 40 menit. Pertemuan ke dua dalam minggu itu diawali dulu dengan 

lanjutan penyajian oleh guru, setelah itu baru diskusi kelompok 

dilaksanakan. Bentuk permasalahan yang didiskusikan berupa penyelesaian 

soal-soal dan pertanyaan konsep dengan perrnasalahan yang berbeda antara 

satu kelompok dengan kelompok laimya. J i i  siswa mendapat kendala 

dalam diskusi siswa dapat kembali mernbuka buku, atau tidak tertutup 

kemunglunan siswa dapat bertanya langsung kepada guru yang bertindak 

sebagai observer. Interaksi siswa dengan buku sumber (teks atau catatan) 

akan memperkaya pembendaharaan pemahaman siswa. Dengan adanya 

permasalahan yang berbeda antara tiap kelompok mengakibatkan secara 

tidak langsung setiap kelompok dipaksa untuk berupaya secara maksimal 

mencari solusi permasalahannya dan akan disosialisasikan kepada kelompok 

lain yang tidak membahas masalah tersebut. Dengan demikian setiap 

kelompok a h  bekerja serius, memahami sungguh-sungguh dengan baik 

dan benar untuk mampu menyajikan dengan benar pula pada saat diskusi 

kelas nantinya. Disebabkan karena permasalahan diskusi kelompok yang 

berbeda tentu ha1 ini merupakan ha1 yang baru bagi anggota kelompok lain, 

sehingga keingintahuan kelompok lain juga meningkat, otomatis interaksi 

antara satu anggota kelompok dengan kelompok penyaji juga akan 

meningkat. Dalam diskusi kelompok siswa menempati lokasi yang telah 



ditetapkan secara teratur clan rapi agar memudahkan observer mencermati 

aktivitas belajar siswa. Selanjutnya salah seorang yang ditunjuk menjadi 

ketua kelompok segera memimpin diskusi kelompok untuk menyelesaikan 

permasalahan yang harus mereka selesaikan. 

4. Setelah melakukan diskusi kelompok siswa akan mengikuti diskusi kelas. 

Diskusi kelas merupakan wadah untuk mensosialisasikan hasil yang telah 

diperoleh siswa pada diskusi kelompok, karena rnasalah diskusi setiap 

kelompok berbeda. Selain itu diskusi kelas juga dapat dijadikan ajang 

perbailcan bila pada diskusi kelompok masih terdapat kesalahan-kesalahan 

konsep, sckaligus kegiatan ini ciapat melatih siswa untuk berani 

menampilkan diri dengan rasa percaya diri dalam mengemukakan penclapat, 

ide ataupun untuk saiing berargumentasi. Kegiatan diskusi kelas cukup 

memakan waktu dan dengan pertimbangan kandungan materi yang cukup 

padat rnaka diskusi kelas diadakan satu kali dua minggu sekitar 3 x 40 

menit. Hasil kerja setiap kelompok akan tergambar dari kemampuan mereka 

ketika terpilih sebagai penyaji. Diskusi kelas akan berjalan lancar bila setiap 

komponen dalam diskusi telah mempersiapkan diri dengan baik sesuai 

dengan permasalahan yang dibahas. Pengalaman yang mereka dapatkan 

selama diskusi dapat dijadikan sebagai suatu pengetahuan dan pemahaman 

tentang materi pelajaran yang diberikan. 



1. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini digunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu : 

pengamatan langsung, angket terbuka dan tes h i 1  belajar. Masing-masing 

teknik dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a. Pengamatan langsung 

Dalam mencapai tujuan penelitian berbagai upaya dilakukan dalam 

rangka meningkatkan aktivitas belajar siswa. Dengan melibatkan siswa lebih 

banyak dalam setiap kegiatan belajar, sehingga siswa memiliki pengalaman 

pribadi yang akan membangun pengertian dan pemahaman tentang materi 

pelajaran. Dengan melakukan aktivitas dalam kegiatan belajar interaktif 

diharapkan siswa dapat mengerahkan dan memberdayakan segenap potensi yang 

dimilikinya. Siswa akan mernperoleh pemahaman lebih baik yang ditunjukkan 

oleh hasil belajar yang baik pula. Aktivitas belajar yang dapat diamati oleh 

obsemer antara lain: aktivitas siswa pada saat pembelajaran di kelas dengan 

guru, aktivitas dalam diskusi kelompok d m  diskusi kelas yang dapat dipaparkan 

sebagai berikut: 

Aktivitas siswa dalam mengikuti penyajian pelajaran oleh guru di kelas 

dan aktivitas dalam diskusi kelompok dan diskusi kelas diamati melalui 

pengamatan langsung sesuai dengan lembar obsewasi yang telah dipersiapkan 

meliputi : 

Interaksi antar siswa berupa tanya jawab yang terjadi di kala penyajian 

guru, diskusi kelompok dan diskusi kelas. 



Interaksi siswa dengan guru terlihat dari kualitas dan kuantitas pertanyaan 

serta menjawab pertanyaan gum. 

Interaksi siswa dengan buku sumber, buku catatan atau media pembelajaran 

lain yang digunakan dalam rangka menyelesaikan pennasalahan diskusi. 
. . 

Dari ketiga poin tersebut dikembangkan beberapa aktivitas yang diamati 

sesuai dengan yang dimuat dalam lembar observasi.(Lampiran 1, 2 dan 3). 

Selain ada aktivitas belajar positif, juga diamati aktivitas belajar negatif 

Peningkatan kualitas pembelajaran dapat dicapai jika terdapat peningkatan 

aktivitas positip dan penurunan aktivitas negatip. 

Aktivitas dalam pembelajaran di kelas dengan guru, meliputi interaksi 

siswa dengan guru, interaksi dengan teman dan buku sumber tampak dari 

jumlah siswa yang melakukan aktivitas positip berupa : 
. . 

Mengajukan pertanyaan kepada guru 

Menjawab pertanyan dari guru atau teman 

Memberi pendapat komentar tentang jawaban teman atau guru 

Interaksi dengan teman di dekat tempat duduk 

Interaksi dengan buku sumber 

Mencatat penjelasan guru 

Aktivitas negatip siswa meliputi: 

Siswa yang datang terlambat 

Tidak memperhatikan penjelasan guru 

Bermain -ma i~canda  dalam kelas 



Mengantukf melamun 

Keluar-masuk kelas 

Aktivitas positip yang diamati pada diskusi kelompok meliputi: 

Mengajukan pertanyaan 

Menj awab pertanyaan 

Memberi pendapatherkomentar 

Memberikan argumentasi . 

Serius bekerja 

Membaca buku 

Menghitung 

Aktivitas negatip siswa dalam diskusi meliputi : 

Bersikap acuh dalam kelompok 

Tidak memperhatikan 

Bermain-rnaidbercanda 

Berjalan-jalan 

MengantuWmelamun 

Keluar masuk kelas 

Cabut 

Aktivitas positip siswa yang diamati dalam kegiatan diskusi kelas 

meliputi : 

Mengaju kan pertanyaan pada penyaj i 

Menjawab pertanyaan ternan 

. . .  
Mengajukan pendapatkrkomentar 



Memberikan argumentasi 

Memperhatikan penj elasan guru 

Membuka/membaca buku sumber 

Mencatat penjelasan guru 

Aktivitas negatip siswa pada diskusi kelas meliputi : 

Datang terlambat 

Bercanddbermain-main 

Mengantuklmelamun 

Tidak memperhatikan 

Berjalan-j alan 

Keluar masuk kelas 

Cabut 

b. Angket Terbuka 

Angkat terbuka dimaksudkan untuk mendapatkan informasi tentang 

pendapat dan komentar siswa terhadap komponen-komponen kegiatan dalam 

Model Belajar Interaktif demi perbaikan kualitas pembelajaran di masa yang 

akan datang. Angket terbuka menggali pendapatkomentar dan saran dari siswa 

tentang pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang mereka jalani, meliputi :: 

Pelaksanaan tes kecil (kuis), Penyajian materi pelajaran di kelas oleh guru, 

Pelaksanaan Diskusi Kelompok clan Diskusi Kelas, Pembuatan ringkasan 

tentang materi yang akan dibahas dalam pembelajaran di kelas. Karena bersifat 

terbuka para siswa tidak perlu mencantumkan nama dalam pengisian angket 

tersebut, sehingga siswa bebas mengemukakan segala sesuatu tanpa terasa ada 



tekanan atau takut dimarahi guru bila yang disampaikan menyangkut sisi 

negatipnya. 

c. Tes Hasil Belajar 

Tes hasil belajar merupakan tes yang dilakukan pada setiap akhir 

siklus, bertujuan untuk mengetahui sejauhmana tindakan yang dilakukan dalam 

proses pembelajaran memberi dampak positip terhadap peningkatan kemampuan 

belajar siswa yang tergambar dari nilai yang dapat diraih siswa . 

2. Teknik Analisis Data 

Secara umum data dan inforrnasi yang diperoleh dalam pengarnatan 

terhadap aktivitas belajar siswa meliputi data kuantitatif aktivitas siswa,, 

tanggapan dan w a n  siswa, dan skor tes kecil (kuis) pada siklus pertarna serta 

hasil tes akhir siklus pertarna. 

Teknik analisis tiap kelompok data adalah sebagai berikut : 

a. Data Aktivitas Siswa 

Aktivitas siswa pada pembelajaran di kelas dengan guru, diskusi 

kelompok dan diskusi kelas dianalisis dengan cara mentabulasi data dan 

menyatakan dalam prosentase peningkatan atau penurunan aktivitas siswa 

tersebut. Selanjutnya menghitung rata-rata presentase aktivitas setiap aspek dan 

menyatakan kriteria keaktifan siswa; Menurut Ngalim firwanto (1991, h. 102) 

Kegiatan siswa dinilai berhasil jika lebih dari 65% siswa 
melaksanakan kegiatan tersebut, dengan menggunakan 
kriteria sebagai berikut : 



Sedangkan kriteria untuk aktivitas negatif berlaku sebaliknya. 

Berdasarkan ha i l  itu akan diperoleh gambaran tingkatan aktivitas siswa 

dalam setiap aspek pada pembelajaran di kelas dengan guru, diskusi kelompok 

dan diskusi kelas. 

85% - 100% 
76% - 84 % 
60% - 75% 
55% - 59% 
< 54% 

b. Informasi/tanggapan serta saran perbaikan oleh siswa 

Sangat baik 
Baik 
Cukup baik 
Kurang baik 
Kurang sekali 

Informasiltanggapan siswa terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta 

saran-saran perbaikan dari siswa dapat diperoleh dari angket terbuka yang 

dibagikan kepada siswa (lampiran 13) 

c. Nilai Siswa 

Nilai siswa dibedakan atas nilai tes kecil (kuis) setiap minggu dan nilai 

hasil belajar pada akhir siklus pertama. Skor kuis perrninggu atau perpertemuan 

ditabulasi dan dihitung rata-ratanya untuk setiap siswa dan rata-rata kelas untuk 

tiap kali kuis, sehingga dapat diperbandingkan peningkatan rata-rata kelas untuk 

setiap kali kuis (Lampiran 4). Nilai hasil belajar siswa pada akhir siklus pertama 

dan kedua nantinya dinyatakan dalam satu tabel, sehingga langsung tarnpak 

perbandingan keduanya dan dapat ditarik kesimpulan terjadi tidaknya 

peningkatan hasil belajar siswa antara siMus pertama dan kedua. 



3. Hasil Analisis Data 

A. Aktivitas dari pengamatan langsung 

Berdasarkan rata-rata prosentase aktivitas siswa setiap pertemuan, dapat 

diketahui tingkat keaktifan siswa dalarn setiap aspek yang diamati antara lain : 

Aktivitas Siswa yang diamati 

Pada Kegiatan Pembelajaran di Kelas 

- Mengajukan pertanyaan 
- Menjawlib pertanyaan gurufteman 
- Memberi pendapat herkomentar 
- Interaksi dengan teman di dekat 
- Interaksi dengan buku sumber 
- Mencatat penjelasan guru 
- Siswa datang terlambat 
- Tidak memperhatikan penjelasan guru 
- Bemain-main/bercanda di kelas 
- Mengantu Wmelamun 
- Keluar masuk kelas 

Pada Diskusi Kelompok 
- Mengajukan pertanyaan 
- Menjawab pertanyaan 
- Memberi pendapatherkomentar 
- Memberi argumentasi 
- Serius bekerja 
- Membuka/membaca buku 
- Menghitung 
- Bersikap acuh dalam kelompok 
- Tidak memperhatikan 
- Bercandalbermain-main 
- Be jaian-jalan 
- Mengantuk Imelamun 
- Keluar masuk kelas 
- Cabut/membolos 

Rerata (%) 

24,61 
20,20 
5,32 

45,75 
62,60 
89,52 
9,74 
4,34 
9,75 

3,j4 
13,33 

65,07 
67,42 
40,91 
3,39 

89,68 
60,49 
59,66 
24,84 
6,lO 
8,63 
1 5 3 3  
5,18 

1 1,25 
4,22 

Kategori 

Kurang sekali 
Kurang sekali 
Kurang sekali 
Kurang sekali 
Cukup baik 
Sangat baik 
Sangat baik 
Sangat baik 
Sangat baik 
Sangat baik 
Sangat baik 

Cukup baik 
Cukupbaik 
Kurang sekali 
Kurang sekali 
Sangat baik 
Cukup baik 
Kurang baik 
Sangat bai k 
Sangat baik 
Sangat baik 
Sangat baik 
Sangat baik 
Sangat baik 
Sangat baik 



B. Informasi Tentang Kegiatan dan Saran 

Inforrnasi tentang hal-ha1 positif dan negatip terhadap kegiatan serta 

saran perbaikan kegiatan pembelajaran yang dijalani siswa dapat dilihat pada 

tabel berikut ini . 

Kurang sekali 
Kurang sekali 
Kurang sekali 
Kurang sekali 
Baik 
Cukup baik 
Baik 
Sangat baik 
Sangat baik 
Sangat baik 
Sangat baik 
Sangat baik 
Sangat baik 
Sangat baik 

- 
Pada Diskusi Kdas 
- Mengajukan pertanyaan pada penyaji 
- Menjawab pertanyaan teman 
- Mengajukan pendapatherkomentar 
- Memberikan argumentasi 
- Memperhatikan penjelasan guru 
- Membukalmembaca buku sumber 
- Mencatat penjelasan guru 
- Siswa datang terlambat 
- Bercanda~bermain-main 
- MengantuWMelamun 
- Tidak memperhatikan 
- Berjalan-jalan 
- Keluar masuk kelas 
- Cabut/membolos 

20,40 
1 g,33 
g,33 
1,67 

78,33 
67,67 
78,33 
1 1,67 
20,00 
3,33 
1 1 $7 
10,0 
20,00 

3,33 



Tabel 1 HASIL ANGKET TERBUKA 

KEGIATAN 

1. Teskecil 

(Km 

2. knyajian 
rnateri oleh 
guru di kelas 

3. Diskusi 
kelompok 

HAL NEGATIP 

Masih a& siswa d i n g  
kerjasama 

r Kurang jujur / menymtek 

r Kandungan materi terlalu 
padat 

r Penyajian kurang rind dan 
terlaiu ringkas 
Peqajian guru agak tergesa- 
g= 
Suasana belajar agak &us, 

siswa bkut bicara 

Sering terjadi kevalollman 
suasana 
Wakhl terlalu singkat 

HAL POSITIP 

r Baik s e k d i  untuk rnemotivasi belajar 
siswa 
Siswa dim untuk mencicil belajar 
dengan teratur & kontinu 
Siswa dapat berlatih untuk konsentrasi 
mendengar 

Cukup jelas 
Kesempatan bertanya banyak 
Terdapat keterbdaan 
Tejalin kedekatan hubungan antara 
guru-siswa 

Setuju dengan mated diskusi yang 
berbeda antar setiap kelompok 

r Guru cukup berperan sebagai Mitator 
dan motivator &lam diskusi 

r Terjalin interaksi dm kekompakan 
sesama siswa 
Dapat tercipta suasana ding memberi 
dan menerima 
Siswa punya kesempatan berlatih 
mengeluarkan idd pendapat 
Terbentuk sikap saling men- dan 

SARAN 

r Diteruskan sehingga menjadi rutinitas, 
bahkan juga untuk mata pelajaran lain 

r Tidak diberikan seam lisan, tetapi tertulis 
Bentuk soal tick& oblektif saja, perlu ditambah 
dengan essay sederhana 

• Pengaturan tempat dud& lebih ketat supaya 
siswa &pat beke j a  sendiri (jujur) 
Guru perlu rnengulang sejenak materi yang 
lalu sebelum mernulai materi bant 
Guru diharapkan menjelaskan konsepkonsep 
esensial, dan menuliskan dengan teratur di 
P a p  m s  
Guru menciptakm suasana lebih kondnsif, 
menyenangkm dan sedikit santai 

r Sebelum rnemulai dislrusi guru membedcan 
ulasan dan gambaran seTta infmasi 
secukupnya untuk setiap masalah yang 
didiskusikan. 
Hasil diskmi tiap kelompok wbahya 
dibagikan pada kelompok lain sebelnm diskusi 
kelas dilatrsanalen 
PerpanjangwaktudislNsi 



4. Diskusi kelas 

5. Pembuatan 
ringkasan / 
rangkmn 

Waldu terlaIu singkat dan 
~~rgeSa-Ba 

K m t a n  memaharnibahasa 
bulcu sumber 
Kurang ketrampilan menyusun 
dengan kalimat sendiri 
Tugas terasa berat karena 
banyak, dan mtin tiap minggu 
Hasil tugas ringkasan hampir 
seragam, siswa cendrung 
menyalin hasil kerja teman 
saja 

menghormati orang lain 

Setuju,siswa berkesempatan 
mensosialisasikan hasil diskmi 
kelompok masing-masing 
Merupakankesempatansiswa 
memberanikan diri dan berlatih bicara 
di depan umurn 
Terbina rasa pemya diri melalui 
persiapan yang matang 
Siswa berpeluang besar untuk belajar 
memimpin, berargumentas~, 
mengemukakan ide dan petadapat. 
Baik sekali, melath siswa 
mempersiapkan diri untuk men- 
pembelajaran di kelas 
Sangat berkoqtribusi terhdap kuis dan 
diskusi 

Dipertahankan ddam setiap pembelajaran 
Guru pedu m j i b k m  m u n d  minimal satu 
--pan pada setiap kelompok di 
setiap penyajian dislcusi kelas 
Perpmjang wakh~ diskusi 
Guru perlu memberikan ulasanl klarihkasi 
jawaban di setiap akhir penampiIan kelompok 
pen~aji 

Gurn mem- ringkasan materi di setiap 
akhir m a j a r a n .  



:C 2 Nilai Siswa 

Nilai siswa yang mengikuti h i s  pada setiap awal pertemuan dan ujian 

akhir pada siklus pertama dapat dilihat pada lampiran 4 dan 12. Dari analisis 

tersebut diperoleh bahwa hasil rata-rata kuis siswa dari minggu ke minggu 

mengalami peningkatan mulai dari 53,33 dd 57,67, walau tampak penurunan 

pada pertemuan ketiga, namun secara keselunrhan terjadi peningkatan. Hasil 

rata-rata kelas h i s  dalam siklus pertama adalah 54,92. Sedangkan hasil rata- 

rata tes akhir siswa pada siklus pertama adalah 59,17. 

E. Refleksi 

Dari analisis data observasi ditemukan beberapa hal, yaitu : 

1. Tingkat aktivitas siswa dalam mengajukan pertanyaan, menjawab 

pertanyaan, memberi pendapatl berkomentar, interaksi dengan teman 

didekat duduk, termasuk dalam kategori hrmg sekali, namun tingkat 

aktivitas siswa dalam interaksi dengan buku sumber selama kegiatan 

pembelajatan di kelas dengan guru sudah cukup baik. Di sisi lain' aktivitas 

negatip siswa dalam kegiatan pembelajaran dengan guru berada dalam 

kategori sangat baik. 

2. Tingkat aktivitas siswa dalam mengajukan pertanyaan dan menjawab 

selama diskusi kelompok sudah cukup baik, begitu pula tingkat keseriusan 

bekerja siswa sudah sangat baik, sementara itu tingkat aktivitas dalam 

memberikan argumentasi ,dan aktivitas membukd membaca buku sumber 

sudah cukup baik. Tingkat aktivitas menghitung siswa berada dalam 



kategori kurang baik. Pada sisi lain negatip siswa selama berlangsung 

diskusi kelompok sudah aktivitas sangat baik. 

3. Tingkat aktivitas siswa yang positip selama kegiatan diskusi kelas seperti 

mengajukan pertanyaan pada penyaji, menjawab pertanyaan teman, 

mengajukan pendapat/berkomentar, memberikan argumentasi berada dalam 

kategori krrrang sekali, sedangkan tingkat aktivitas dalam mencatat 

penjelasan guru, memperhatikan penjelasan guru dan membuWmembaca 

buku sumber selama kegiatan diskusi kelas masing-masing dalam kategori 

baik, baik dan cukup baik. 

4. Dari angket terbuka diperoleh informasi bahwa umurnnya siswa merasakan 

bahwa tes kecil (kuis) di awal pembelajaran setiap minggu bermanfaat bagi 

kemajuan belajar dan menyarankan untuk tetap dipertahankan. Penyajian 

materi secara umum cukup jelas, kesempatan bertanya sangat banyak, 

tercipta iklim keterbukaan, namun karena keterbatasan waktu dan 

kandungan materi cukup padat, sehingga penyajian, terlalu ringkas , guru 

terkesan tergesa-gesa dan waktu terasa singkat. Kegiatan diskusi dengan 

masalah yang berbeda antar kelompok dipandang menguntungkan, karena 

banyak soal yang dapat di bahaso Namun masih dirasa kekurangan waktu 

dalam berdiskusi. Sedangkan menyangkut kegiatan diskusi kelas sebagian 

siswa merasa kurang bermanfaat karena kurang beqalan dengan lancar. 

Kebanyakan kelompok kurang siap sehingga sering terjadi kevakuman 

kelas. Sebagian kecil setuju sebab diskusi kelas dapat dijadikan sebagai 

ajang berlatih bicara di depan umum, memupuk rasa percaya diri, berlatih 



memimpin, namun waktu tetap terasa kurang. Pembuatan ringkasan dirasa 

sangat bermanfaat sekali, namun siswa sering juga terjadi kegiatan duplikasi 

terhadap tugas-tugas yang diserahkan siswa.Kurangnya keterarnpilan siswa 

dalam meramu dan menyusun ringkasan dari berbagai sumber clan 

menyusunnya dalam bahasa sendiri yang lebih mudah dimengerti dari pada 

bahasa buku merupakan kendala yang cukup berarti. 



II. SIKLUSKEDUA 

A. Perencanaan 

Berdasarkan hasil refleksi pada siklus pertama, maka pada siklus kedua 

ini akan dijalankan modifikasi tindakan dalam rangka memperbaiki kekurangan- 

kekurmgan dan kelemahan yang dialami pada siklus pertarna. 

a. Pembuatan Ringkasan 

Berdasarkan informasi siswa dari angket terbuka bahwa pembuatan 

ringkasan sangat membantu siswa dalam meningkatkan aktivitas belajar, 

khususnya membekali diri dengan pengetahuan awal untuk mengikuti 

pembelajaran di kelas, menghadapi kuis setiap minggu, melaksanakan diskusi, 

asalkan ringkasan itu benar-benar dipahami dan dikerjakan dengan baik. Untuk 

itu kegiatan ini perlu dipertahankan, namun diberi pembatasan materi dan arahan 

yang lebih jelas dari guru. Guru meminta agar siswa melakukan sendiri, jangan 

hanya menyalin kerja teman saja, dan terampil menyusun dengan bahasa sendiri, 

supaya lebih mudah dipahami dan dimengerti. 

b. Tes kecil (kuis) 

Dari pengamatan dan sum-saran yang diajukan siswa pada siklus 

pertama tentang kegiatan tes kecil (kuis), diperoleh bahwa tes kecil sangat 

bermanfaat sekali untuk memotivasi siswa untuk belajar, sehingga kegiatan ini 

perlu dipertahankan, bahkan kalau dapat dilaksanakan pula oleh mata pelajaran 

lain. Pelaksanaannya perlu disempurnakan, yang memungkinkan siswa bekerja 

sendiri, tidak ada kompromi sesamanya. Disarankan bentuk tes kecil tertulis, 



tetapi berdasarkan pengalaman dalam pelaksanaan sebelumnya ternyata tes 

tertulis kurang efektif, khususnya menyangkut penggunaan waktu yang kurang 

efisien, dan memberi kesempatan siswa kerjasama dengan ternan di dekat. Untuk 

itu tetap dilaksanakan secara lisan, siswa langsung menjawab setelah selesai 

dibacakan paling banyak dua kali. Untuk mengurangi unsur spekulasi dan curi 

kesempatan melirik kerja ternan maka jawaban kuis tidak hanya ditulis option 

saja tetapi diisikan kata atau sepenggal kalimatnya. Selain itu sesuai saran untuk 

menjaring kesungguhan siswa mempersiapkan diri malca bentuk tes kecil tidak 

seluruhnya memilih option yang disediakan saja, tetapi dilengkapi dengan 

mengisi essai sederhana. 

c. Proses Penyajian materi oleh guru 

Secara umum pelaksanaan pembelajaran di kelas tetap dilaksanakan 

seperti pada siklus pertama, namun sesuai dengan saran ada beberapa perbaikan 

yang dilakukan, antara lain ; 

Setiap akan menyajikan pelajaran guru mengulang sedikit materi yang lalu 

sejenak. 

Guru menuliskan konsep-konsep pokok yang esensial di papan tulis secara 

teratur, juga dapat dalam bentuk skema 

Tempo penyajian guru diusahakan sedikit diperlarnbat 

Guru mengupayakan suasana kelas lebih menyenangkan, sedikit santai tapi 

tetap serius. 

Dalarn mengajukan pertanyaan kepada siswa guru berusaha menyebutkan 

narna siswa yang diminta untuk menjawab, tidak hanya ditunjuk saja. 



d. Diskusi Kelompok 

Berdasarkan saran yang ada bahwa kegiatan diskusi cukup baik 

dilakukan dan memberi manfaat besar bagi siswa. Untuk lebih baik perlu adanya 

penyempurnaan dalam pelaksanaannya. Aturan yang berlaku pada siklus 

pertama tetap dipakai, tetapi ada sedikit tarnbahannya antara lain: 

Setiap &an mulai diskusi terlebih dahulu guru memberi gambaran urnum 

masalah diskusi yang akan dikerjakan 

Selain kepada guru setiap kelompok juga menyerahkan hasil diskusinya 

kepada kelompok lain, sebagai modal untuk diskusi kelas nantinya. 

e. Diskusi Kelas 

Diskusi kelas merupakan suatu kegiatan yang berperan penting dalam 

pembelajaran yang telah diawali dengan diskusi kelompok. Sebagian siswa 

menyarankan kegiatan ini perlu dipertahankan, karena dalam diskusi kelas siswa 

berkesempatan mensosialisasikan temuan mereka dalam diskusi kelompok, 

sekaligus kegiatan diskusi kelas merupakan wahana berlatih bagi siswa untuk 

berani mengeluarkan iddpendapat, berargumentasi, memimpin, bicara di depan 

orang banyak, memupuk rasa percaya diri dan sekaligus kesempatan meluruskan 

konsepkonsep yang dipahami keliru. Sebagian lagi menolak karena adanya 

kevakuman dalarn kelas disebabkan kelompok penyaji kurang siap untuk 

menyajikan hasil kerja kelompoknya. Untuk itu dalam pelaksanaannya perlu 

ada perbaikan, antara lain : 



Untuk mengantisipasi terjadi kevakuman kelas dan agar interaksi tetap 

terpelihara guru mewajibkan setiap kelompok selain penyaji untuk 

mengajukan pertanyaan paling kurang satu soal pada setiap kegiatan 

diskusi kelas. 

Guru memberi ulasan di setiap akhir penyajian setiap kelompok penyaji. 

B. Pelaksanaan 

Pelaksanaan tindakan pada' siklus kedua secara umum hampir sarna 

dengan yang dilaksanakan pada siklus pertama, tetapi dalam beberapa ha1 ada 

sedikit perbaikan atau perubahan. Untuk jelasnya dapat digambarkan sebagai 

berikut : 

1. Sebelum melaksanakan tes kecil (kuis) siswa terlebih dahulu tetap 

mengumpulkan tugas ringkasan materi yang akan dibahas pada pertemuan 

tatap muka kali itu. Selanjutnya dilaksanakan tes kecil (kuis) lebih kurang 

IS menit, dimana sswa telah menempati tempat duduk dengan teratur dan 

mengatur jarak yang wajar. Komposisi materi uji tetap 7 : 3 , berarti 7 soal 

tentang materi yang telah dibahas dan 3 soal materi yang akan dibahas. Sod 

kuis dibacakan sebanyak dua kali, siswa diminta langsung menjawab tetapi 

dengan menuliskan option d m  kata atau penggalan kalimat sesuai option 

pilihan jawaban yang tersedia, tanpa disertai dengan adanya kerjasama 

dengan teman tetangga duduknya. Hal ini dilakukan untuk antisipasi terjadi 

ha1 yang tidak diinginkan. Pembacaan soal dimaksudkan untuk melatih 

siswa berkonsentrasi dan mengantisipasi efisiensi waktu. Berdasarkan hasil 

pengalaman terdahulu jika soal kuis disajikan daiarn bentuk tertulis banyak 



siswa yang kerjasama dan tidak dapat dilaksanakan dalam waktu yang telah 

ditentukan. Lembar jawaban h i s  yang telah dikoreksi dikembalikan kepada 

siswa sebagai feed back, sehingga mereka termotivasi meningkatkan hasil 

yang dicapai pada kuis yang akan datang. 

Setelah kuis betakhir dilanjutkan dengan penyampaian pelajaran muka oleh 

gum seperti pada siklus pertama tetapi penyajian dengan tempo lebih pelan, 

dan guru menuliskan konsep-konsep esensial di papan tulis secara teratur. 

Guru berusaha menciptakan suasana lebih menyenangkan tidak tegang. 

Kesempatan bertanya tetap terbuka seluas-luasnya. Jika siswa masih pasif 

dan belum ada yang mau menjawab pertanyaan gum meminta siswa 

menjawab dengan menyebutkan namanya masing-masing. Dengan canr ini 

dapat memicu mereka untuk berbicardmenjawab karena tertuju pada dii 

pribadi siswa yang bersangkutan 

3. Setelah pembelajaran dengan guru berlangsung, diteruskan dengan diskusi 

kelompok. Pada dasamya semua yang telah diterapkan dalam siklus pertama 

tetap dipertahankan kemudian berikutnya ada tambahan dalam rangka 

perbailcan d m  penyempurnaan. Anggota kelompok tetap sarna dan aturan 

yang berlaku selama diskusi tetap dipakai, tetapi diawal kegiatan guru 

langsung memberikan ulasan dan gambaran tentang petmasalahan diskusi 

yang akan diselesaikan. Diakhir kegiatan hasil diskusi setiap kelompok 

harus diserahkan kepada kelompok lain untuk bekal bagi kelompok lain 

dalam diskusi kelas nantinya. 



4. Pelaksanaan diskusi kelas mengikuti diskusi kelas juga tetap seperti pada 

siklus pertama, tapi menambahkan bahwa guru mewajibkan setiap 

kelompok mempersiapkan paling kurang satu pertanyaan selama diskusi 

kelas berlangsung, ha1 ini mengantisipasi kevakuman yang terjadi pada 

siklus pertama. Untuk memperrnantap pernahamann siswa guru langsung 

memberikan ulasan atau informasi yang melengkapi penyajian kelompok 

peny aj i . 

C. Observasi 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam siklus kedua ini digunakan hanya dua teknik pengumpulan data, 

yaitu : pengamatan langsung, dan tes hasil belajar. Masing-masing telcnik dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

a. Pengamatan langsung 

Pada hakekatnya pelaksanaan pengamatan aktivitas belajar siswa sama 

seperti pada siklus pertama dengan menggunakan lembar observasi yang telah 

disediakan. 

b. Tes Hasil Belajar 

Tes hasil belajar merupakan tes yang dilakukan pada setiap akhir siklus, 

bertujuan untuk mengetahui sejauhmana tindakan yang dilakukan dalam proses 

pembelajaran membawa dampak positip terhadap peningkatan kemampuan 

belajar siswa yang tergambar dari nilai yang dapat diraih siswa, selain dari tes 

kecil (kuis) pada setiap minggu. 



2. Teknik Analisis Data 

Sama seperti pada siklus pertama data aktivitas siswa dalam kegiatan 

pembelajaran di kelas, diskusi kelompok dan diskusi kelas dianalisis dengan 

menentukan rata-rata prosentase tingkatan aktivitas pada setiap aspek yang 

diamati pada setiap kali pertemuan, selanjutnya di nyatakan termasuk kategori 

tingkat aktivitas seperti yang digunakan pada siklus pertama. 

3. Hasil Analisls Data 

A. Aktivitas dari pengamatan langsung 

Berdasarkan Rata-rata prosentase aktivitas siswa setiap pertemuan, dapat 

diketahui tingkat aktivitas siswa dalam setiap aspek yang diamati antara lain : 

Aktivitas Siswa yang diamati 

Pada Kegiatan Pembelajaran di Kelas 

- Mengajukan pertanyaan 
- Menjawab pertanyaan gudteman 
- Memberi pendapat herkomentar 
- Interaksi dengan teman di dekat 
- Interaksi dengan buku sumber 
- Mencatat penjelasan guru 
- Siswa datang terlambat 
- Tidak memperhatikan penjelasan guru 
- Bermain-mainhercanda di kelas 
- MengantuMmelamun 
- Ketuar mas& kelas 

Rerata (%) 

36,30 
25,02 
1 1,34 

6 2 3  
673  1 

91,37 
4,37 
3,54 
7,86 
1,73 
7,og 

v 

Kategori 

Kurang sekali 
Kurang sekali 
Kurang sekali 
Cukup baik 
Cukup baik 
Sangat baik 
Sangat baik 
Sangat baik 
Sangat baik 
Sangat baik 
Sangat baik 



c. Nilai Siswa 

Nilai siswa yang mengikuti kuis pada setiap awal pertemuan dan ujian 

akhir pada siklus kedua dapat dilihat pada lampiran 8 dan 12. Dari analisis 

Cukupbaik 
Cukupbaik 
Kurang sekali 
Kurang sekali 
Sangat baik 
Cukup baik 
Cukupbaik 
Sangat baik 
Sangat baik 
Sangat baik 
Sangat baik 
Sangat baik 
Sangat baik 
Sangat baik 

Kurang sekali 
Kurang sekali 
Kurangsekali 
Kurang sekali 
Baik 
Cukup baik 
Baik 
Sangat baik 
Sangat baik 
Sangat baik 
Sangat baik 
Sangat baik 
Sangat baik 
Sangat baik 

Pada Diskusi Kelompok 

- Mengajukan pertanyaan 
- Menjawab pertanyaan 
- Memberi pendapatherkomentar 
- Memberi argumentasi 
- Serius bekerja 
- Membuka/membaca buku 
- Menghitung 
- Bersikap acuh dalam kelompok 
- Tidak memperhatikan 
- Bercandafbermain-main 
- Berjdan-jalan 
- Mengantuk Imelamun 
- Keluar masuk kelas 
- Cabutlmembolos 

Pada Diskusi Kelas 

- Mengajukan pertanyaan pada penyaji 
- Menjawab pertanyaan teman 
- Mengajukan pendapatherkomentar 
- Memberikan argumentasi 
- Memperhatikan penjelasan guru 
- Membuka/membaca buku sumber 
- Mencatat penjelasan guru 
- Siswa datang terlambat 
- Bercanda/bermain-main 
- Mengantu klMelamun 
- Tidak memperhatikan 
- Berjalan-jalan 
- Keluar masuk kelas 
- Cabut/membolos 

73271 
72984 
44,83 
1 8,56 

g 1,47 
73,56 
7 1,12 
14,48 
4,2S 
3,39 
8.53 
1,70 
8,53 
3,36 

20,40 
18,62 
8,51 
1,72 

79,66 
67,87 
79,66 
10,17 
18,68 
1,72 
8,45 
6,78 
15,29 
1,72 



tersebut diperoleh bahwa hasil rata-rata kuis siswa dari minggu ke minggu 

mengalami peningkatan mulai dari 60,33 s/d 69,33, secara keseluruhan terjadi 

peningkatan. Hasil rata-rata kelas kuis dalam siklus kedua adalah 65,17. 

Sedangkan hasil rata-rata tes akhir mahasiswa pada siklus kedua adalah 77,50. 

Dari analisis data observasi ditemukan beberapa hal, yaitu : 

1. T i t  aktivitas siswa dalam mengajukan pertanyaan, menjawab 

pertanyaan, rnemberi pendapatl berkomentar, interaksi dengan teman 

didekat duduk, termasuk dalam kategori kurang sehlf, namun tingkat 

aktivitas siswa dalam interaksi dengan buku sumber selama kegiatan 

pembelajatan di kelas dengan guru sudah mhp baik. Di sisi lain aktivitas 

negatip siswa dalam kegiatan pembelajaran dengan guru berada dalam 

kategori sangat baik. 

2. Tingkat aktivitas siswa dalam mengajukan pertanyaan dan menjawab 

selama diskusi kelompok sudah cukup buik, begitu pula tingkat keseriusan 

bekerja siswa sudah sangat baik, sementara itu tingkat aktivitas dalam 

memberikan argumentasi masih h a n g  sekali,,dan aktivitas membukal 

membaca buku sumber sudah cukup baik. Tingkat aktivitas menghitung 

siswa berada dalam kategori h r m g  baik. Pada sisi lain negatip siswa 

selama berlangsung diskusi kelompok sudah aktivitas sangat hik.  

3. Tingkat aktivitas siswa yang positip selama kegiatan diskusi kelas seperti 

mengajukan pertanyaan pada penyaji, menjawab pertanyaan teman, 

mengajukan pendapat~berkomentar, memberikan argumentasi berada dalarn 



kategori b a n g  sehJi, wdangkan tingkat aktivitas dalam mencatat 

penjelasan guru, memperhatikan penjelasan gum dan membuka/membaca 

buku sumber selama kegiatan diskusi kelas masing-masing dalam kategori 

baik, baik dan cukup baik. 



Berdasarkan pada tujuan penelitian dalam rangka mengupayakan 

peningkatan mutu pembelajaran fisika di SMU melalui penerapan W e 1  Belajar 

Interaktif telah dilaksanakan seperangkat tindakan. Proses yang dijalani di awali 

dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan sampai dengan Evaluasi/ Refleksi 

selama dua siklus. Setelah tindakan dilaksanakan a& hal-ha1 yang telah berhasil 

dicapai dan ada yang belum tercapai, baik menyangkut aktivitas siswa yang 

diinginkan maupun terhadap hasil belajarnya. 

A. Hasil Yang Telah Dicapai 

Setelah kedua siklus dalarn penelitian tindakan kelas ini selesai di jalankan 

diperoleh garnbaran tentang aktivitas siswa, tanggapan tentang pe1tdcsmaa.n 

kegiatan dan nilai hasil belajar siswa dapat dikemukakan sebagai berikut : 

1. Tingkat aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran di kelas pada siMus 

kedua harnpir semua aspek positip meningkat dan aspek negatipnya menunin 

dibandingkan dengan pada siklus pertama. Peningkatan aktivitas mengajukan 

pertanyaan dari rata-rata 24,61% menjadi 36,30%, menjawab pertanyaan 

dari 20,20% menjadi 25,02%, memberi pendapat kkomentar dari 5,32% 

menjadi 1 1,34%, interaksi dengan buku sumber dari 62,6P! menjadi 67,s 1%, 

interaksi dengan teman di dekat dari 45,75% menjadi 62,36%, mencatat 

penjelasan guru dari 89,52% menjadi 91,37%. Sedangkan penurunan kegiatan 

negatif dapat dicapai seperti mahasiswa datang terlambat prosentase rata-rata 

turun dari 9,74% menjadi 4,37%, tidak memperhatikan dari 4,34% menjadi 



3,54%, bermain-mainibercanda dari 9,75% menjadi 7,86%, mengantuld 

melamun dari 3,64% menjadi 1,73%, dan aktivitas siswa yang keluar masuk 

kelas dari 13,33% menjadi 7,08%. Terlihat bahwa peningkatan aktivitas 

bertanya dan menjawab siswa pada siklus dua cuhp berarti sekitar 47,50% 

dan 23,86%, ini disebabkan bahwa pada siklus kedua guru dalarn 

pembelajarannya lebih familiar, maksudnya dalam memancing untuk 

bertanya dan menjawab guru tidak dengan menunjuk siswa, melainkan 

dengan menyebutkan nama b a b n  kalau dapat nanur Kecil siswa. Disamping 

itu juga guru telah mengupayakan suasana belajar lebih menyenangkan, dan 

lebih rileks. Hal ini membawa dampak psikologis bagi diri siswa untuk 

secara pribadi mau bertanya dan menjawab pertanyaan yang muncul, ada 

perasaan diperhatikan, senang, kedekatan jiwa, dan tersanjung. Sedangkan 

peningkatan aktivitas lain tidak beg~tu mencolok. 

2. Tingkat aktivitas siswa dalarn diskusi kelompok juga mernperlihatkan 

peningkatan. Aktivitas bertanya naik dari 65,07% menjadi 73,71%, menjawab 

dari 67,42% menjadi 72,84%, berpendapatherkomentar dari 40,9 1 % menjadi 

44,83% , serius bekerja dari 89,68% menjadi 91,47%, membaca buku sumber 

dari 60,49O? menjadi 73,56%, menghitung dari 59,66% menjadi 7 1,12%. 

Sedan- aktivitas negatif dapat terus ditekan penmnannya. 

3. Tingkat aktivitas siswa dalam kegiatm dishsi kelas pada sikhs kedua juga 

mengalami peningkatan. Peningkatan aktivitas bertanya dari 20,006? menjadi 

20,40%, menjawab dari 18,33% menjadi 18,62% , berkomentar dari 8,33% 

menjadi 8,s 1%, berargumentasi chi 1,67% menjadi 1,72%, memperhatikan 



penjelasan guru dari 78,33% menjadi 79,66%, mernbaca buku sumber dari 

66,67% menjadi 67,87% dan mencatat penjelasan guru dari 78,33% menjadi 

79,66%. Tampak bahwa sejak siklus pertama siswa telah tinggi aktivitasnya 

dalam ha1 memperhat ikan dan mencatat penjelasan guru. Kenailcan tingkat 

aktifitas bertanya tidak begitu mengembirakan walau sudah ada upaya agar 

hasil dislcusi setiap kelompok diberikan juga kepada kelompok lain yang 

tidak membahas masalah itu. Barangkali semua masih belum ditunjang oleh 

motivasi yang baik untuk maju. Sedang aktivitas negatif dapat dikendalikan. 

4. Dari hasil isian angket terbuka diperoleh informasi bahwa secara totalitas 

siswa merasakan bahwa model beiajar interaktif yang dijalankan memilikl. 

manfaat bagi peningkatan aktivitas beiajar siswa. Dan menyarankan agar ha1 

itu terus dipertahankan dan diterapkan juga pada pelajaran lain dengan 

pelaksanaan yang lebih disempurnakan. 

5. Pada hasil belajar s i m  juga terjadi peningkatan, baik dari rata-rata kuis 

secara klasikal maupun hasil belajar ciiakhir siklus pertama dan kedua. 

Peningkatan rata-rata kuis dari siklus pertarna 54,92 menjadi 65,17(sekitar 

18,66%), sedangkan hasil ujian akhir siklus kedua meningkat dibanding 

siklus kedua dari 59,17 menjadi 77,SO (sekitar 30,980/6) .Hal ini 

memperlihatkan matu peningkatan yang cukup berarti. 



B. H mil Yang Belum Dicapai 

Berdawrkan hasil a d i s i s  data yang dilakukan ditemukan hal-ha1 yang 

belum berhasil dicapai dalam kedua siklus selama penelitian tindakan kelas ini 

dijalankan yakni: 

1. Aktivitas siswa secara umum masih b a n g  sekali, walau sudah tejadi 

peningkatan. Hal ini menuntut terus diselenggarakannya upaya-upaya 

memotivasi siswa dalam belajar agar aktivitasnya meningkat. Pada 

pembelajaran di kelas aktivitas siswa berkomentar f ierpedpat  sangat 

kurang sekali mereka terlalu nrimo saja dan terkesan lcurang Mis. 

2. Aktivitas siswa dalam diskusi kelompok belum optimal, terutama dalam ha1 

memberi pemhpthmeniar dan berargumentasi, sebagai salah satu yang 

mencirikan kegiatan diskusi masih sangat kurang, siswa cendrung lebih 

menonjol kerja kelompok dari diskusi kelompoknya. 

3. Aktivitas siswa dalam diskusi kelas sudah ada peningkatan tetapi masih 

sedikit, walau telah diupayakan mengantisipasi kevakuman suasana kelas 

dengan mewajibkan setiap kelompok menyedialcan minimal satu pertanyaan 

pada kelompok penyaji. 

4. Hasil dari tugas meringkas belum optimal. Siswa mendapat kesulitan dalam 

memahami buku teks, Siswa cendnrng menyonteklmenyalin tugas ternan, 

sehingga tugas itu hampir sama coraknya antar siswa yang satu dengan yang 

lainnya. Kurangnya keterampilan meramu berbagai sumber dan terpaku pada 

satu sumber saja dan menggunakan bah,asa buku, belum bahasa yang mudah 

dimengerti oleh siswa sendiri. 



5 .  Dari runtutan kegiatan pembelajaran di kelas dengan guru, diskusi dan 

menyusun ringkasan itu akan bermuara pada hasil belajar yang dapat diraih 

siswa. Bila komponen di atas belum optimal maka hasil kuis dan hasil akhir 

tiap siklus juga belum optimal. Jadi setiap komponen dalam model belajar 

interktif harw saling mendukung dan menunjang. 



V. TINDAK LANJUT 

Berpijak dari hasil yang telah dicapai dan yang belum dicapai selama 

pelaksanaan penelitian tindakan kelas dalam dua siklus yang telak dilaksanakan, 

maka dapat dikemukakan tindak lanjut yang direkomendasikan dan yang 

direncanakan sebagai berikut: 

A. Tindak Lanjnt Yang direkomendasikan 

Saelah menjalankan seperangkat tindakan dalam Model Belajar Interaktif 

dalam pembelajaran fisika di kelas 3 IPA 2 SMUN 12 Padang, direkomendasikan 

di masa mendatang untuk melaksanakannya sebagai berikut : 

1. Pemberian tugas meringkas materi yang akan diajarkan guru perlu dilakukan 

dengan cara meramu dari berbagai sumber, tidak terpaku pada satu sumber 

saja. Aturan dan kandungan isi ringkasan harus jelas. Siswa jangan terpaku 

pada bahasa buku, tetapi mampu menyusun dalam kalimat sendiri sehingga 

lebih mudah dipahami. 

2. Tes kecil (kuis) dijadikan aktivitas rutin untuk memotivasi siswa belajar 

kontiniu. Komposisi kandungan kuis 70% materi yang telah dibahas, dan 

30% yang belum dibahas. Bentuk soal selain objektif dapat juga dengan 

jawaban esey sederhana. Penyajian kuis secara lisan untuk antisipasi efisiensi 

waktu, melatih siswa berkonsentrasi, mengurangi prilaku kurang jujur karma 

dijawab langsung, option yang dipilih dituliskan beserta kata atau penggalan 

kalirnat jawabannya. 



3. Pembelajaran di kelas dengan guru harus diciptakan suasana tidak tegang, 

dan menyenangkan. Kesempatan bertanya terbuka luas, dan keterbukaan guru 

dan siswa perlu dibina. Dalam meminta siswa untuk mengajukan pertanyaan 

atau menjawab pertanyaan guru tidak mermnjuk siswa, melainkan dengan 

menyebut nama siswa akan lebih baik bila rnenggunakan nama Recil siswa. 

Guru mereview /mengulang sejenak rnateri yang lalu sebelum memulai 

materi baru. Guru menjelaskan dan menuliskan konsep esensial di papan 

tuiis dengan teratur (dapat berupa skema). 

4. Diskusi kelompok diawali dengan ulasan atau gainbaran guru tentang 

magalah yang akan dipecahkan. Guru siap berperan sebagai fasilitator dan 

motivator yang baik. Kurangi interfensi langsung gum. Hasil diskusi setiap 

kelompok juga dibagikan kepada kelompok lain sebagai modal dalam diskusi 

kelas nantinya. 

5. Diskusi Kelas berjalan lancar bila semua peserta ambil bagian. Guru 

mewajibkan setiap kelompok selain penyaji untuk mempersiapkan minimal 

satu pextanyaan dalam diskusi kelompok. Interaksi akan berjalan lancar bila 

siswa telah mempersiapkan diri sebelurnnya . 

A. Tindak Laqjut Yang direneanirkrn: 

Berdwkan temuan yang ada agar dimasa yang akm datang lebih 

sempurna perlu direncamkm tindakan baru, antara lain: . . 

1. Karena sedemikian besarnya manfaat kegiatan menyusun ringkasan dalam 

memotivasi siswa, perlu dilakukan tiprdakart ymg alpat melatih Kernampan 

dm ketermpilan siswa dalam menyusun ringkmm yang baik, benar, dan 



mudah dipahami dengan menggunakan kalimat sendiri tanpa hams terpaku 

pada bahasa buku yang kaku. 

2. Proses pembelajaran di kelas rnunglun akan lebih &if jika sisws sungguh- 

sungguh memperhatikan penjelasan guru clan mericeknya ke buku sumber, 

agar ha1 ini terujud siswa perlu memiliki dokumen yang benar, lengkap yakni 

berupa buku catatan pelajaran yang ditulis sendiri. Untuk itu pada waktu 

tertentu guru perfu mencek catatan siswa. 



LEMBAR OBSERVASI 

A. PEMBELAJARAN DI KELAS 

. Mengqjukan prtanyaan kepada guru 

. Menjawab pertanyaan guru atau 8. Tidak mempcrhatikan penjclasan 

. Memberi pendapat~behmentar 9. Bermain--da dalam 

. Interaksi &ngan teman di dtkat 

10. Mengantuwmelamuu 

. Menatat penjelasan guru 11. Kehurmafltkhlas 



LEMBAR OBSERVASI 

Hari / Tanggal 
Konsepl Sub Konsep : 

B. DISKUSI KELOMPOK 

. MengajuLan pcntanyaan 8. Bersikap acuh &lam kelompok 

. Menjawab pertanyaan 9. Tidak memperhatikan 

. Memberi pndapatl bedomentar 10. Bermain-main/ bercanda 

. Memberikan argumentasi 

12. MengantuWmelamun 

13. Keluar marmk kelas 



LEMBAR OBSERVASI 

Hari / Tanggal 
Konsqi Sub Konsep : 

1. Mengajukan pertanyaan pada penyaji 

2. Menjawab pertanyaan teman 

3. Mengajukan penclapat/ berkomentar 

, Memberikan argumentasi 

5.  Memperhatdcan penjelasan guru 

, Membuka / membaca buku sumber 

7. Mencatat penjelasan guru 

8. Datang Terlambet 

9. B-n 

10. MengantuWMelamm 

1 1. Tidak Memperhatikan 

12. Berjalan-jalan 

13. KeIuar Masuk Kelas 

14. Ght  



Tabel 2. HASIL RATA-RATA KUIS TIAP PERTEMUAN 
PADA SIKLUS PERTAMA 



Lampiran 5 
Tabel 3. DATA AKTlVlTAS SISWA PADA SIKLUS PERTAMA 

Aktivitts Siswa 
Y mg Dimati 

m n g a j h  pertan~aan kewda 

Menjawab pertanyam guru/teman 

Memberi pen&pat/bericomentar 

Interaksi ciengan teman di dekat 

Interaksi dengan buku sumber 

Mencatat penjelasan guru 

Siswa datang terlarnbat 

Tidak memperhatikan penjelasan guru 

Bermain-mainhercan& di kelas 

Mengan Wmelamun 

Keluar mas& kelas 

Sima yang hadir (orang) 

Siswa Yamg -as 
- - 

Pada Pertemuan ke 
I1 1 m I IV 

(9'0) I Jumlah 1 (%) 
I I 





L a l q h n  7. 
Tabel 5. DATA AKTWiTAS SISWA PADA SIKLUS PERTAMA 



TnM ti HASIL RATA-RATA KUIS TIAP PERTEMUAN 
PADA S W S  KE DUA 



Tabel 7. DATA AKTlWTAS SISWA PADA SIKLUS KEDUA 

PEMBELAJARAN DI KELAS 

: 

: 

: 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Men@* Pe- kepada gurU 

MenMab~ertanYaan- 

Memberi pendapathrkomentar 

Interaksi dengan teman di dekat 

Interah dengan buku sumber 

Mencatat penjelasan guru 

Siswa datang terlambat 

Ti& mempcrhatikan penjelasan guru 

Bermain-mainheawnda di kelas 

MengantuWmelamun 

Keluar masukkelas 

Jnmlah Siawa Hadir (orrag) 

7 

5 

3 

12 

16 

27 

3 

2 

2 

1 

4 

28 

25.00 

17.86 

10.71 

42.86 

57. I4 

96.43 

10.71 

7.14 

7.14 

3.57 

14.29 

29 

10 

7 

3 

18 

2 1 

25 

1 

1 

2 

0 

2 

28 

34.48 

24.14 

10.34 

62.07 

72.41 

86.21 

3.45 

3.45 

6.90 

- 
6.90 

30 

10 

6 

4 

19 

16 

26 

0 

1 

3 

0 

2 

35.71 

21.43 

14.29 

67.86 

57.14 

92.86 

- 
3.57 

10.71 

- 
7.14 

15 

11 

3 

23 

25 

27 

1 

0 

2 

1 

0 

50.00 

36.67 

10.00 

76.67 

83.33 

90.00 

3.33 

- 
6.67 

3.33 

- 

36.30 

25.02 

11.34 

62.36 

67.5 1 

91.37 

4.37 

3.54 

7.86 

1.73 

7.08 

' 

1 





Lampvan 11. 
Tabel 9. DATA AKTIVITAS SISWA PADA SIKLUS KEDUA 

Siswa Ymg Beraktivitas 
No Aktivitas Sisw a Pada Pertemuan ke Ma-rata 

Yang Diarnati 1 II 
J d P a  I (%) Jumlah I (%) 

I 1 I 

1 I~engajukan pa& penyaji I 5 1 16.671 7 1 24.141 20.40 

4 Memberikanargumentasi 

5 Mempehatikan penjelasan guru 

6 MemWmembaca bGku sumber 

7 Mencatat penjelasan guru 

8 Siswa datang terlambat 

10 Mengantuk/Melamun 

1 1 Tidak Memperhatikan 

12 Berjah-jalan 

13 Keluar Masuk Kelas 

14 l~abut 0 I - 1 I 3.45 

Jumllb Siswa Hadir (orang) 30 29 



Lampiran 13. 

Tabel 10. NILAl AKHIR SISWA TIAP SIKLUS 



Lampiran 13. 

ANGKET TERBUKA 

Petunjuk : 
Berikanlah penctapaukomentar anda terhadap komponen-komponen pembelajaran 
berikut demi perbaikan di masa mendatang. Anda tidak perlu mencantumkan 
nama pada lembaran angket ini: 

Pendapat saya tentang: 

.............................................. 1. Pelaksanaan h i s  di awal pembelajaran 

.................................................................................... Saran : 

2. Penyajian materi menyangkut: 
Kejelasan materi : ....................................................................... 
Kesempatan untuk bertanya : ......................................................... 

........................................................................... Keterbukaan : 
Saran : .................................................................................... 

3. Pelaksanaan diskusi kelompok : 
Materi diskusi berbeda antara satu kelompok dengan kelompok lain, komentar 
anda : ..................................................................................... 
Suasana diskusi : ........................................................................ 

.................................................................................... Saran : 

...................................................................................... 
4. Pelaksanaan diskusi kelas : 

Sebagai kelompok penyaji/kelompok penanggap. .................................. 
Suasana / sistirn pelaksanaan diskusi : ............................................... 
Saran : .................................................................................... 

....................................................................................................... 
....................................................................................................... 

5. Apakah anda membuat rangkuman sendiri / secara berkelompok ?. ...... 
Jika sendiri, kendala apa yang anda alami, apakah rangkuman memberi 
kontribusi terhadap kesiapan anda mengikuti kuis, berikan komentar dan saran 
anda : 
Jika berkelompok, alasannya : ........................................................ 

..................................................................................... Saran : 


