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SARI 

 

Aprilia, Bekti. 2009. Penerapan Model Pembelajaran Diskusi Kelompok 
Menggunakan Media Question Card Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar 
Sejarah Pada Siswa Kelas XI Program Ilmu Sosial SMA Negeri 2 Wonogiri. 
Skripsi. Jurusan Sejarah. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang.  
 

Kata kunci : prestasi belajar, diskusi kelompok, media question card.  
 Proses belajar mengajar sangat menentukan dalam pencapaian 
keberhasilan tujuan pendidikan. Keberhasilan dapat dilihat dari antusias siswa 
dalam mengikuit pelajaran yang pada akhirnya akan terwujud dalam bentuk 
prestasi belajar yang diperoleh siswa. Tidak semua proses belajar menunjukkan 
prestasi belajar yang baik. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di SMA 
Negeri 2 Wonogiri kelas XI IS pada tanggal 27 Februari 2009 diperoleh data 
prestasi belajar siswa pada ulangan harian 1 semester 2. Kelas XI IS1 ketuntasan 
klasikalnya belum memenuhi kriteria ketuntasan minimum yang ditetapkan di 
sekolah, ketuntasan klasikal hanya mencapai 58,54%. Oleh karena itu dilakukan 
penelitian tindakan kelas dengan menerapkan model pembelajaran diskusi 
kelompok menggunakan media question card untuk meningkatkan prestasi belajar 
siswa. 
 Penelitian yang dilakukan adalah Penelitian Tindakan Kelas yang terdiri 
dari 2 siklus dengan subyek penelitian siswa kelas XI IS1 yang terdiri dari 41 
siswa. Sumber data hasil belajar siswa adalah diambil melalui tes tertulis. Data 
tentang aktivitas siswa dan kinerja guru diambil dengan menggunakan lembar 
observasi. Analisis data berupa nilai hasil belajar siswa, meliputi penentuan rata-
rata kelas, ketuntasan belajar individu, ketuntasan belajar klasikal, nilai aktivitas 
siswa, presentase hasil observasi. 
 Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan aktivitas siswa, prestasi 
belajar, kinerja guru. Pada setiap siklusnya didapati peningkatan keaktivan siswa. 
Hasil belajar siswa melalui tes tertulis pada siklus 1 diketahui ketuntasan hasil 
belajar siswa sebesar 68,29% dengan rata-rata kelas 68,17, sedangkan pada siklus 
2 ketuntasan belajar siswa meningkat menjadi 90,24% dengan rata-rata kelas 
77,31. Kinerja guru pada siklus 1 sebesar 72,2 meningkat menjadi 83,33 pada 
siklus 2. 
 Simpulan dari hasil penelitian adalah penerapan model pembelajaran 
diskusi kelompok menggunakan media question card dapat meningkatkan 
preastasi belajar siswa kelas XI IS1 sesuai dengan KKM yang ditetapkan yaitu, 
minimal 85% siswa mencapai tujuan pembelajaran minimal 65. Peningkatan yang 
terjadi secara bertahap pada tiap siklusnya.. Mendasarkan pada hasil penelitian 
yang telah diperoleh, disarankan bahwa pengajaran dengan diskusi kelompok 
menggunakan media question card dapat menjadi alternatif pengajaran bagi guru 
dan guru seyogyanya menciptakan suasana kelas yang menyenangkan sehingga 
siswa merasa nyaman dan menjadi termotivasi untuk belajar. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal, menempatkan kegiatan 

belajar-mengajar sebagai kegiatan paling utama. Proses belajar mengajar 

inilah yang menjadi tempat bermuaranya semua kegiatan yang dilaksanakan di 

sekolah. Melalui proses belajar mengajar akan dicapai tujuan pendidikan. 

Adapun tujuan pendidikan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang RI 

No. 20 Tahun 2003 pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu 

Pendidikan Nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik 

agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, berakhlaq mulia dan sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab (Munib, 2004: 142). 

Perkembangan IPTEK yang semakin pesat mendorong para pelaku 

pendidikan terutama guru untuk bekerja keras memperbaiki proses 

pembelajaran. Dalam proses pembelajaran banyak komponen yang 

mempengaruhi hasil belajar antara lain bahan, atau materi yang dipelajari, 

strategi pembelajaran, metode pembelajaran yang dilakukan, siswa dan guru 

sebagai subyek belajar (Sugandi, 2004: 28-30). Komponen tersebut saling 

terkait satu sama lain sehingga melemahnya satu komponen akan menghambat 

pencapaian tujuan pembelajaran secara optimal.  
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Proses belajar mengajar sangat menentukan dalam pencapaian 

keberhasilan tujuan pendidikan. Keberhasilan belajar dapat dilihat dari 

antusias siswa dalam mengikuti pelajaran, yang nanti pada akhirnya akan 

terwujud dalam bentuk prestasi belajar yang didapat siswa bisa meningkat dan 

memenuhi standar kriteria belajar. Dalam proses belajar tidak selamanya 

selalu berhasil, ada bahkan banyak proses belajar yang tidak berhasil. Ada 

banyak faktor yang menyebabkan ketidakberhasilan dalam pencapaian 

kompetensi siswa di dalam belajar.  

Berdasarkan observasi awal, diperoleh data hasil belajar pada siswa kelas 

XI IS SMA Negeri 2 Wonogiri berupa nilai ulangan harian 1 pada semester 2. 

Diantara 4 kelas yang ada, kelas yang mempunyai rata-rata terendah adalah 

kelas XI IS1. Ketuntasan belajar siswa kelas XI IS1 secara klasikal belum 

memenuhi kriteria ketuntasan minimal (KKM) yaitu minimal 85% siswa 

mencapai tujuan pembelajaran minimal 65. Ketuntasan klasikal yang dicapai 

oleh siswa kelas IS1 hanya mencapai 58,54 % dari siswa yang mencapai nilai 

ketuntasan minimum. Artinya dari 41 siswa hanya 24 siswa  yang nilainya 

sama dengan atau lebih dari 65. 

Tidak tercapainya ketuntasan belajar terjadi karena berbagai hal yang 

bersumber dari siswa, guru, maupun sekolah. Siswa tidak terlibat aktif dalam 

pembelajaran yang disebabkan oleh faktor intrinsik maupun faktor ekstrinsik. 

Faktor intrinsik berasal dari diri siswa yang beranggapan bahwa mata 

pelajaran sejarah sulit dan membosankan. Faktor ekstrinsik dapat berasal dari 

guru dan sekolah. Guru kurang mengarahkan siswa pada kondisi pembelajaran 
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yang lebih menarik dan membangkitkan semangat belajar atau motivasi siswa 

karena metode pembelajaran lebih cenderung pada metode ceramah. 

Tidak adanya ketertarikan siswa pada proses pembelajaran yang 

dilaksanakan dapat menyebabkan siswa tidak memiliki semangat dalam 

belajar. Semangat belajar merupakan kunci utama bagi siswa agar dapat 

menerima pelajaran dengan baik. Dalam meningkatkan ketertarikan siswa 

untuk mengikuti pelajaran diperlukan suatu strategi. Penggunaan strategi yang 

tepat di dalam pembelajaran akan membawa dampak pada prestasi belajar 

siswa. Salah satu cara yang dapat dilakukan guru adalah dengan membentuk 

Learning Community. Masyarakat belajar (Learning Community) merupakan 

proses pembelajaran yang dilakukan dengan membentuk kelompok-kelompok 

kecil. Oleh karena itu yang diterapkan dalam penelitian ini adalah dengan 

memanfaatkan model pembelajaran diskusi kelompok. Siswa dibagi dalam 

kelompok – kelompok yang anggotanya heterogen, yang pandai mengajari 

yang lemah, yang sudah tahu memberi tahu yang belum tahu, yang cepat 

tanggap mendorong temannya yang belum tanggap. 

Model pembelajaran ini dapat mengurangi masalah verbalisme atau 

komunikasi satu arah pada metode ceramah, sehingga diharapkan dapat terjadi 

komunikasi dua arah yaitu antara siswa dengan siswa dan guru dengan siswa. 

Peserta didik diberi kesempatan untuk dapat mencari, menemukan, dan 

bekerja sama dengan temannya.  

Salah satu cara agar pembelajaran menarik yaitu dengan disertai media 

pembelajaran. Media dalam kegiatan belajar mempunyai peran penting, 

disamping peran seorang guru yang menjadi faktor utama. Adanya media akan 
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memudahkan guru dalam mengajarkan materi yang akan disampaikan kepada 

siswa. Melalui penggunaan media yang tepat, proses belajar menjadi menarik 

dan menyenangkan sehingga siswa menjadi termotivasi dan aktif, dimana 

pada akhirnya nanti berdampak pada pencapaian prestasi yang 

diharapkan/memenuhi kriteria. Question Card adalah salah satu media yang 

dapat digunakan dalam pembelajaran, terasa lebih tepat dengan metode 

diskusi kelompok. Question card merupakan kartu yang berisi serentetan soal 

yang nantinya akan dijawab oleh siswa. Untuk lebih menarik pada question 

card ini juga disediakan kartu kosong yang warnanya sesuai warna question 

card sebagai wadah siswa dalam menjawab soal. 

Dari uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang 

berjudul “PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN DISKUSI 

KELOMPOK MENGGUNAKAN MEDIA QUESTION CARD UNTUK 

MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR SEJARAH PADA SISWA 

KELAS XI PROGRAM ILMU SOSIAL SMA NEGERI 2 WONOGIRI 

TAHUN PELAJARAN 2008/2009” 

B. Permasalahan 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka rumusan 

masalah yang diungkapkan adalah “Bagaimana meningkatkan prestasi belajar 

siswa kelas XI IS1 SMA N 2 Wonogiri dengan diskusi kelompok 

menggunakan media question card ?”. 

C. Tujuan Penelitian 

Dalam kegiatan penelitian ini tujuan yang ingin dicapai adalah untuk 

meningkatkan prestasi belajar siswa kelas XI IS1 SMA N 2 Wonogiri dengan 

diskusi kelompok menggunakan media question card. 
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

a. Bagi pihak sekolah sebagai bahan pertimbangan dan penyampaian 

program pendidikan yang telah ditetapkan sesuai dengan kurikulum 

sehingga dapat membantu siswa dalam peningkatan hasil belajarnya. 

b. Bagi para guru dan calon guru adalah membantu guru dalam menciptakan 

situasi pembelajaran yang menarik dan interaktif serta memberikan 

alternatif model pembelajaran yang dapat dilakukan dalam menyampaikan 

materi sejarah. 

E. Penegasan Istilah 

Supaya tidak terjadi kesalahan dalam mengartikan istilah-istilah yang 

digunakan dalam judul ini maka perlu adanya penegasan istilah. Penegasan 

istilah dalam judul ini adalah sebagai berikut : 

1. Penerapan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002: 1180) penerapan 

diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menerapkan. Penerapan juga 

diartikan sebagai pemanfaatan dalam hal mempraktikkan. 

2. Diskusi Kelompok 

Diskusi kelompok adalah kegiatan belajar mengajar yang 

menitikberatkan kepada interaksi antara anggota yang lain dalam suatu 

kelompok guna menyelesaikan tugas-tugas belajar secara bersama-sama 

(Majid, 2006: 127 ). Pada penelitian ini yang diamati adalah bagaimana 

kerjasama siswa dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. 
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3. Media Question Card 

Media adalah perantara, question card adalah kartu soal. Media 

Question Card adalah kartu warna warni yang berisi permasalahan berupa 

soal-soal latihan yang diselesaikan secara berkelompok. Pada penelitian, 

yang dimaksud media question card adalah kartu warna dari kertas karton 

yang di dalamnya terdapat soal-soal yang harus dikerjakan oleh siswa. 

4. Meningkatkan 

Meningkatkan diartikan menaikkan (derajat, taraf dan sebagainya), 

dapat diartikan juga mempertinggi atau memperhebat (KBBI, 2002: 1198). 

5. Prestasi Belajar Sejarah 

Prestasi belajar yang dimaksud adalah prestasi belajar akademik yang 

ditunjukkan oleh nilai tes, yang merupakan hasil belajar berupa 

kemampuan kognitif atau perubahan kemampuan siswa setelah mengalami 

proses belajar dalam waktu tertentu.  

Prestasi belajar dalam penelitian ini adalah hasil dari post tes yang 

dilakukan pada setiap siklusnya. 

6. Siswa kelas XI Program Ilmu Sosial SMA Negeri 2 Wonogiri 

Siswa kelas XI Program Ilmu Sosial SMA Negeri 2 Wonogiri disini 

merupakan obyek penelitian. SMA Negeri 2 Wonogiri adalah tempat 

penelitian. 

F. Sistematika Penyusunan Skripsi 

Susunan skripsi ini terdiri dari tiga bagian yaitu bagian pendahuluan, 

bagian isi, dan bagian akhir skripsi. 
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a. Bagian Pendahuluan 

Bagian pendahuluan skripsi ini berisi halaman judul, pengesahan, motto 

dan persembahan, abstraksi, kata pengantar, daftar isi, dan daftar lampiran, 

daftar gambar, dan daftar tabel. 

b. Bagian Isi 

Bagian isi terdiri dari lima bab, yakni sebagai berikut : 

 Bab I  : Pendahuluan 

  Berisi tentang latar belakang masalah, permasalahan, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika 

skripsi. 

 Bab II : Landasan Teori  

 Berisi teori-teori yang mendukung dan berkaitan dengan 

permasalahan. Teori tersebut meliputi : pengertian belajar, 

pembelajaran, prestasi belajar, learning community, diskusi 

kelompok, media question card, kerangka berfikir, dan indikator 

keberhasilan. 

Bab III : Metode Penelitian 

 Berisi tentang lokasi penelitian, subyek penelitian, faktor yang 

diteliti, desain penelitian, metode pengumpulan data, teknik 

analisis data. 

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 Berisi hasil-hasil penelitian dan pembahasan. 
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Bab V   : Penutup 

 Berisi simpulan dari penelitian dan saran-saran. 

c. Bagian Akhir Skripsi 

Berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI  

 

A. Pengertian Belajar 

Belajar mempunyai pengertian yang sangat komplek sehingga banyak ahli 

yang mengemukakan pengertian belajar dengan ungkapan dan pandangan 

yang berbeda. Berikut ini ada beberapa pendapat tentang pengertian belajar : 

1. Mengutip pernyataan Skiner, belajar adalah suatu perilaku pada saat orang 

belajar, maka responnya menjadi lebih baik. Sebaliknya bila ia tidak 

belajar, maka responnya menurun (Dimyati, 1994: 8). 

2. Mengutip pernyataan Gagne, belajar adalah seperangkat proses kognitif 

yang mengubah sifat stimulasi lingkungan, melewati pengolahan informasi 

menjadi kapabilitas baru (Dimyati, 1994: 9). 

3. Mengutip pernyataan Pieget, belajar merupakan pengembangan aspek 

kognitif sebagai bekal untuk dapat memecahkan persoalan yang dihadapi 

siswa dalam kehidupannya dan untuk mengembangkan kehidupan yang 

lebih baik (Dimyati, 1994: 13). 

4. Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, 

sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya (Moh Suryo, 1984: 13). 

Secara psikologis pengertian  belajar adalah suatu proses perubahan yaitu 

perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya 
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dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan beberapa pendapat 

mengenai pengertian di atas, kesimpulan yang diperoleh peneliti mengenai 

pengertian belajar adalah sebagai berikut : 

” Belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku, dari yang tidak 

tahu menjadi tahu, tidak mengerti menjadi mengerti yang dialami seseorang 

sejak ia lahir berdasarkan pengalaman yang diperolehnya ”. 

Pembelajaran merupakan suatu sistem lingkungan belajar yang terdiri atas 

komponen atau unsur : tujuan, bahan pelajaran, strategi, alat, siswa, dan guru. 

Sebagai suatu sistem, unsur-unsur pembelajaran tersebut saling berkaitan dan 

saling mempengaruhi. Secara khusus, pengertian pembelajaran adalah sebagai 

berikut : 

1. Menurut pandangan behavioristik, pembelajaran adalah usaha guru 

membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan menyediakan stimulus. 

2. Menurut pandangan kognitif, pembelajaran adalah cara guru memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk berfikir agar mengenal dan 

memahami apa yang sedang dipelajari. 

3. Menurut pandangan gestalt, pembelajaran adalah usaha guru untuk 

memberikan materi pembelajaran sedemikian rupa sehingga pserta didik 

lebih mudah mengorganisirnya menjadi gestalt (pola bermakna). 

4. Menurut pandangan humanistik, pembelajaran adalah memberikan 

kebebasan kepada peserta didik untuk memilih bahan pelajaran dan cara 

mempelajarinya sesuai dengan minat dan kemampuannya (Darsono dkk., 

2000: 24-25). 
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Darsono dkk (2000: 25) mengemukakan ciri-ciri pembelajaran dapat 

sebagai berikut : 

a.    Pembelajaran dilakukan secara sadar dan direncanakan secara sistematis. 

b. Pembelajaran dapat menumbuhkan perhatian dan motivasi peserta didik 

dalam belajar. 

c. Pembelajaran dapat menyediakan bahan belajar yang menarik dan 

menantang bagi peserta didik. 

d. Pembelajaran dapat menggunakan alat bantu belajar yang tepat dan 

menarik. 

e. Pembelajaran dapat menciptakan suasana belajar yang aman dan 

menyenangkan bagi peserta didik. 

f. Pembelajaran dapat membuat peserta didik siap menerima pelajaran baik 

secara fisik maupun psikologis. 

Ada tiga prinsip penting pembelajaran, yaitu : pertama, proses 

pembelajaran adalah membentuk kreasi lingkungan yang dapat membentuk 

atau mengubah struktur kognitif siswa. Tujuan pengaturan lingkungan ini 

dimaksudkan untuk menyediakan pengalaman belajar yang memberi latihan-

latihan penggunaan falta-fakta. Menurut Piaget struktur kognitif akan tumbuh 

manakala siswa memiliki pengalaman belajar. Oleh karena itu, proses 

pembelajaran menuntut siswa lebih aktif secara penuh untuk mencari dan 

menemukan sendiri. 

Kedua, berhubungan dengan tipe-tipe pengetahuan yang harus dipelajari. 

Ada tiga tipe pengetahuan yang masing-masing memerlukan situasi yang 

  



 12

berbeda dalam mengajarinya. Pengetahuan tersebut menurut Bruce Weil 

(1980) adalah pengetahuan fisik, sosial, dan logika. Ketiga, pembelajaran 

dalam kontekstual harus melibatkan peran lingkungan sosial. Anak akan lebih 

baik mempelajari pengetahuan logika dan sosial dari temannya sendiri. 

Melalui pergaulan dan hubungan sosial anak akan belajar lebih efektif 

dibandingkan belajar dengan menjauhkan dari hubungan sosial. Oleh karena 

itu, melalui hubungan sosial itulah anak berinteraksi dan berkomunikasi 

berbagai pengalaman dan sebagainya yang memungkinkan mereka 

berkembang secara wajar (Sanjaya Wina, 2006: 81-82).   

B. Prestasi Belajar 

 Prestasi belajar menggambarkan kemampuan siswa dalam mempelajari 

sesuatu. Prestasi adalah tingkat khusus dari perolehan atau hasil keahlian 

dalam karya akademis. Prestasi belajar adalah hasil karya berupa kemampuan 

kognitif atau perubahan kemampuan siswa setelah mengalami proses belajar 

dalam waktu tertentu. Kemampuan siswa dalam mempelajari suatu pelajaran 

tercermin dari prestasi belajarnya. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa prestasi belajar 

adalah suatu hasil kecakapan atau kemampuan seseorang pada bidang tertentu 

dalam mencapai tingkat pemahaman yang dapat diukur dengan tes. Penilaian 

ini dapat berupa angka/huruf dan kalimat.  

Prestasi belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor. Secara ringkas faktor-

faktor yang mempengaruhi prestasi belajar dapat digolongkan menjadi 2 yaitu 

faktor dari dalam dan faktor dari luar. 
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1. Faktor dari dalam 

a. Faktor biologis yang terdiri atas faktor kesehatan, supaya seseorang 

dapat belajar dengan baik dan meningkatkan prsetasi belajarnya, 

hendaknya diusahakan agar kesehatan badannya tetap terjamin. Cacat 

tubuh juga termasuk faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. 

b. Faktor psikologis meliputi intelegensi yaitu kecakapan yang terdiri dari 

tiga jenis, yaitu kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan 

dengan situasi yang baru dengan tepat, mengetahui atau menggunakan 

konsep-konsep yang abstrak secara efektif dan mengetahui relasi dan 

mempelajarinya dengan cepat. Di dalam situasi yang sama siswa 

mempunyai tingkat intelegensi yang tinggi akan  lebih banyak berhasil 

daripada mereka yang intelegensinya rendah. Namun demikian belum 

tentu siswa yang mempunyai tingkat intelegensi yang tinggi pasti lebih 

berhasil dalam belajarnya, karena belajar merupakan proses yang 

kompleks dan banyak faktor yang mempengaruhinya. 

c. Faktor kelelahan, baik kelelahan jasmani maupun kelelahan rohani. 

Kelelahan jasmani nampak dengan adanya lemah tubuh, timbul 

kecenderungan untuk beristirahat. Badan yang sehat, tidak lapar, tidak 

haus, tidak lelah atau berkeringat atau mengantuk akan memudahkan 

seseorang dalam belajar. Sedangkan kelelahan rohani dapat dilihat 

dengan adanya kelesuan dan kebosanan sehingga minat dan dorongan 

untuk menghasilkan sesuatu akan hilang. Kaitannya dengan usaha 

untuk meningkatkan prestasi belajar (Slameto, 2003: 54-60). 
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2. Faktor dari luar 

a. Faktor keluarga, mengutip pernyataan Sucipto Wiro Widjojo, keluarga 

adalah lembaga pendidikan yang pertama dan utama. Keluarga yang 

sehat besar artinya untuk pendidikan dalam ukuran kecil, tetapi bersifat 

menentukan untuk pendidikan dalam ukuran besar yaitu pendidikan 

bangsa, negara, dan dunia (Slameto, 2003: 62). Orang tua yang tidak 

memperhatikan pendidikan anaknya, tidak memperhatikan kebutuhan 

belajar anaknya, tidak mempengaruhi kemajuan belajar anaknya akan 

berakibat anak tidak akan berhasil dalam belajarnya. 

b. Faktor sekolah meliputi metode mengajar, kurikulum, hubungan antara 

guru dengan siswa, siswa dengan siswa, disiplin sekolah. Sekolah 

sangat menentukan keberhasilan siswa dalam belajar. 

c. Faktor masyarakat, terdiri dari kegiatan siswa dalam masyarakat. 

Kegiatan yang dilakukan oleh siswa dalam masyarakat dapat 

menguntungkan dan membentuk perkembangan pribadinya. Namun 

apabila siswa mengambil bagian kegiatan masyarakat terlalu banyak 

akan menyita waktu untuk belajar (Slameto, 2003: 74). 

Berdasarkan beberapa faktor di atas, faktor yang dominan adalah faktor 

sekolah karena faktor ini berhubungan langsung dengan siswa. Sekolah yang 

mempunyai tenaga pengajar professional, kurikulum yang baik serta aturan-

aturan disiplin akan mendorong minat siswa belajar untuk mendapatkan 

prestasi yang baik. Perlu dilakukan evaluasi atau penilaian untuk mengetahui 

prestasi belajar siswa. Definisi dari evaluasi pendidikan itu sendiri menurut 
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Edwind Wandt dan Gerald W. Brown adalah suatu tindakan atau kegiatan atau 

suatu proses menentukan nilai dari segala sesuatu dalam dunia pendidikan 

(Sudijono Anas, 2008: 2). Lembaga Administrasi Negara dalam Sudijono 

Anas (2008: 2) mengemukakan batasan mengenai evaluasi pendidikan yaitu 

(1) proses/kegiatan untuk menentukan kemajuan pendidikan, dibandingkan 

dengan tujuan yang telah ditentukan, (2) usaha untuk memperoleh informasi 

berupa umpan balik (feed back) bagi penyempurnaan pendidikan. Dari 

beberapa keterangan mengenai evaluasi pendidikan di atas dapat disimpulkan 

bahwa evaluasi pendidikan adalah kegiatan atau proses penentuan nilai 

pendidikan sehingga dapat diketahui mutu atau hasil-hasilnya.  

Oemar Hamalik (2003: 147-148) mengemukakan fungsi evaluasi dalam 

bidang pendidikan dan pengajaran, yaitu: 

1. Fungsi edukatif. Evaluasi adalah suatu subsistem dalam sistem pendidikan 

yang bertujuan untuk memperoleh informasi tentang keseluruhan sistem 

dan atau salah satu subsistem pendidikan. Bahkan dengan evaluasi dapat 

diungkapkan hal-hal yang tersembunyi dalam proses pendidikan. 

2. Fungsi institusional. Evaluasi berfungsi mengumpulkan informasi akurat 

tentang input dan output pembelajaran di samping proses pembelajaran itu 

sendiri. Dengan evaluasi dapat diketahui sejauh mana siswa menaglami 

kemajuan dalam proses belajar setelah mengalami proses pembelajaran. 

3. Fungsi diagnostik. Dengan evaluasi dapat diketahui kesulitan masalah-

masalah yang sedang dihadapi oleh siswa dalam proses belajarnya. 

Dengan informasi tersebut maka dapat dirancang dan diupayakan 
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menanggulangi atau membantu yang bersangkutan mengatasi kesulitannya 

atau memecahkan masalahnya. 

4. Fungsi administratif. Evaluasi menyediakan data tentang kemajuan belajar 

siswa yang berguna untuk memberikan sertifikat dan untuk melanjutkan 

studi lebih lanjut atau untuk kenaikan kelas. Evaluasi yang dilakukan 

untuk mengetahui tingkat kemampuan guru-guru dalam proses belajar 

mengajar. 

5. Fungsi kurikuler. Evaluasi berfungsi menyediakan data dan informasi 

yang akurat dan berdaya guna bagi pengembangan kurikulum. 

6. Fungsi manajemen. Komponen evaluasi merupakan bagian integral dalam 

sistem manajemen, hasil evaluasi berdaya guna sebagai bahan bagi 

pimpinan untuk membuat keputusan manajemen pada siswa jenjang 

menejemen. 

Suatu alat yang digunakan untuk mengukur prestasi belajar adalah tes. Tes 

adalah cara (yang dapat dipergunakan) atau prosedur (yang perlu ditempuh) 

dalam rangka pengukuran dan penilaian dibidang pendidikan, yang berbentuk 

pemberian tugas atau serangkaian tugas baik berupa pertanyaan-pertanyaan 

yang harus dijawab, atau perintah-perintah yang harus dikerjakan oleh testee, 

sehingga dapat dihasilkan nilai yang melambangkan tingkah laku atau prestasi 

testee, nilai mana dapat dibandingkan dengan nilai-nilai ynag dicapai oleh 

testee lainnya, atau dibandingkan dengan standar tertentu (Sudijono, 2008: 

66). Penelitian ini tes yang digunakan adalah tes obyektif bentuk pilihan 

ganda. Tes pilihan ganda adalah salah satu bentuk tes yang obyektif yang 

  



 17

terdiri atas pertanyaan atau pernyataan ynag belum selesai, dan untuk 

menyelesaikannya harus dipilih salah satu (atau lebih) dari beberapa 

kemungkinan jawab yang telah disediakan pada tiap-tiap butir soal yang 

bersangkutan (Sudijono, 2008: 118). 

C. Diskusi Kelompok 

Bentuk atau format belajar mengajar bisa juga dilakukan dalam kelompok 

kecil dengan membentuk masyarakat belajar (Learning Community). Pada 

dasarnya masyarakat belajar (Learning Community) menurut Nurhadi (2003: 

47-48) mengandung arti sebagai berikut : 

1. Adanya kelompok belajar yang berkomunikasi untuk berbagi gagasan dan   

pengalaman. 

2. Adanya kerjasama dalam memecahkan masalah. 

3. Upaya membangun motivasi belajar bagi anak yang belum mampu dapat 

diadakan. 

4. Menciptakan situasi dan kondisi yang memungkinkan seorang anak belajar 

dengan anak yang lainnya. 

5. Ada rasa tanggung jawab dan kerjasama antar anggota kelompok untuk 

saling memberi dan menerima. 

6. Harus ada komunikasi dua arah atau multi arah. 

7. Ada kemauan untuk menerima pendapat yang lebih baik 

8. Adanya kesediaan untuk menghargai pendapat orang lain. 

9. Pada umumnya hasil kerja kelompok lebih baik daripada kerja secara 

individual. 
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10. Ada rasa tanggung jawab kelompok, semua anggota dalam kelompok 

mempunyai tanggung jawab yang sama. 

Format ini banyak mendorong guru untuk mengurangi format komunikasi 

satu arah seperti yang mnampak jelas pada format ceramah yang sampai 

sekarang masih menjadi dominasi dalam proses pembelajaran. Dengan belajar 

dalam kelompok kecil guru dapat secara intensif dan maksimal dalam 

menumbuhkan aktifitas individual siswa. Dalam kelompok terbatas tersedia 

kemungkinan yang luas bagi siswa untuk bertukar pikiran, bertukar 

pengalaman dan menghayati interaksi manusiawi di antara sesama siswa. 

Lebih dari itu ada kesempatan bagi siswa untuk lebih mengenal dirinya, 

mengenal teman-temanya, mengenal kelompoknya dalam konteks interaksi 

sosial yang merupakan satu kondisi bagi terciptanya hubungan yang baik, 

bekerjasama yang harmonis dalam satu team yang kompak  

Konsep Learning Community menyarankan agar hasil pembelajaran 

diperoleh dari kerjasama dengan orang lain. Hasil belajar diperoleh dari 

sharing antar teman, antar kelompok, dan antara yang tahu ke yang belum 

tahu. Learning community baik digunakan untuk materi yang memerlukan 

kerjasama untuk memecahkan masalah dan mengembangkan pola berfikir 

siswa sehingga mereka berani mengemukakan pendapat pada saat 

berlangsungnya masyarakat belajar. Learning community menekankan 

tanggung jawab individu sangat diperlukan dalam menyelesaikan persoalan 

yang dihadapi. Dengan menggunakan bentuk ini, akan menciptakan situasi 

dan kondisi yang memungkinkan seorang anak belajar dengan anak lain dan 
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ada rasa tanggung jawab serta kerjasama antar anggota kelompok untuk saling 

memberi dan menerima pendapat orang lain. 

Guru disarankan selalu melaksanakan pembelajaran dalam kelompok-

kelompok. Oleh karena itu guru dituntut untuk mampu menyedikaan bahan-

bahan pelajaran yang secara manipulatif mampu melibataktifkan anak 

bekerjasama dan berkolaborasi dalam kelompok. Siswa dibagi dalam 

kelompok yang anggotanya heterogen, dengan tujuan agar kelompok tidak 

terkesan berat sebelah yaitu ada kelompok yang kuat dan kelompok yang 

lemah. Yang pandai mengajari yang lemah, yang tahu memberi tahu yang 

belum tahu, yang cepat menangkap mendorong temannya yang lambat, yang 

mempunyai gagasan segera memberi usul, dan seterusnya. Adapun secara 

garis besar pemanfaatan diskusi kelas adalam pembelajaran bertujuan untuk  

Memupuk kemauan dan kemampuan kerjasama diantara para peserta didik, 

meningkatkan keterlibatan sosio-emosional dan intelectual para peserta didik 

dalam proses relajar mengajar yang diselenggarakan, dan meningkatkan 

perhatian terhadap proses belajarb dan hasil dari proses belajar mengajar 

secara berimbang. 

Masyarakat belajar bisa terjadi apabila ada proses komunikasi dua arah,  

bukan komunikasi yang hanya terjadi satu arah, yaitu informasi hanya datang 

dari guru ke arah siswa, tidak ada arus informasi yang perlu dipelajari guru 

yang datang dari arah siswa. Dua kelompok (atau lebih) yang terlibat dalam 

komunikasi pembelajaran saling belajar. Seseorang yang terlibat dalam 

kegiatan masyarakat belajar memberi informasi yang diperlukan oleh teman 
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bicaranya dan sekaligus juga meminta informasi yang diperlukan dari teman 

belajarnya.  

Kegiatan saling belajar ini bisa terjadi apabila tidak ada pihak yang 

dominan dalam komunikasi, tidak ada pihak yang merasa segan untuk 

bertanya, tidak ada pihak yang menganggap paling tahu, semua pihak mau 

saling mendengarkan. Setiap pihak harus merasa bahwa setiap orang lain 

memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterampilan yang berbeda yang 

perlu dipelajari. Kalau setiap orang mau belajar dari orang lain, maka setiap 

orang lain bisa menjadi sumber belajar dan ini berarti setiap orang akan sangat 

kaya dengan pengetahuan dan pengalaman. Pembelajaran dengan learning 

community sangat membantu proses pembelajaran di kelas. 

Belajar dengan bekerja sama memungkinkan anak untuk mendengarkan 

suara anggota kelompok yang lain. Pola belajar ini juga membantu siswa 

untuk menemukan bahwa ternyata cara pandang mereka hanyalah satu 

diantara cara pandang yang lain , dan bahwa cara mereka melakukan sesuatu 

hanyalah satu kemungkinan dari berbagai kemungkinan lain. Dengan kerja 

sama bukanlah persaingan  atau kompetisi yang tercipta melainkan anak-anak 

menyerap kebijaksanaan orang lain. Melalui kerja sama mereka dapat 

menyemai toleransi dan perasaan mengasihi. Mereka saling menukar 

pengalaman yang sempit dan pribadi sifatnya untuk mendapatkan konteks 

yang lebih luas berdasarkan pandangan tentang kenyataan yang lebih 

berkembang. (Johnson, 2008: 168-169). 
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Diskusi kelompok merupakan salah satu bagian dalam learning 

community, diskusi kelompok juga merupakan format belajar mengajar dalam 

kelompok kecil. Diskusi adalah suatu kegiatan bertukar fiikiran untuk 

mempelajari dan membahas suatu permasalahan dengan mengemukakan 

fikiran serta latar belakangnya aguna mencari pemecahan masalah 

(Natawijaya, 1983: 73). Dalam kegiatan diskusi akan kita lihat para siswa 

melakukan kegiatan bersama secara teratur, berhadapan muka dalam rangka 

mempelajari dan membahas suatu masalah tertentu untuk memperoleh 

pemecahan masalah. 

Diskusi mempunyai beberapa bentuk variasi seperti yang diungkapkan 

oleh Rochman Natawijaya (1983: 74-76) adalah sebagai berikut : 

1. Diskusi yang dikontrol secara ketat (Controlled discussion). Sesudah guru 

menyajikan suatu bahan informasi kemudian mengambil bagian yang 

dianggap penting untuk didiskusikan.. Dalam diskusi semacam ini, 

jalannya diskusi betul-betul di bawah pengawasan dan pengarahan guru 

secara ketat. Guru berusaha menumbuhkan inisiatif siswa dalam 

memecahkan masalah, memimpin diskusi, memberikan informasi, 

memberikan pendapat, mendorong siswa untuk mengemukakan 

pendapatnya, mengkoordinasi buah fikiran dan sumbangan pendapat siswa 

dan secara sistematis menggiring pemikiran peserta diskusi kearah satu 

kesimpulan. 

2. Diskusi setahap demi setahap (Step by step discussion). Cara diskusi 

semacam ini dilaksanakan dengan melontarkan suatu masalah atau 
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peartanyaan yang berurutan yang telah disiapkan oleh guru. Para siswa di 

bawah bimbingan guru mencoba mendiskusikan topic-topik yang ada satu 

persatu yang nantinya sampai pada kesimpulan terakhir. 

3. Diskusi kasus (Case discussion). Kegiatan diskusi kasus dimulai dengan 

presentasi dari anggota kelompok tentang satu kasus dan para siswa 

kemudian mendiskusikan tentang cara pemecahan yang dapat ditempuh 

dalam membantu kasus tersebut mengatasi kesulitan yang dihadapinya. 

4. Diskusi kelompok bebas (Free group discussion). Dalam diskusi belajar 

mengajar di mana siswa secara bebas melakukan kegiatan diskusi. Topic 

dipilih oleh para siswa sendiri sesuia dengan minat dan kebutuhannya. 

Fungsi guru hanyalah melakukan observasi dan sekali waktu memberikan 

komentar terhadap proses jalannya diskusi.  

Thomas F. Staton (1978: 111-118) mengemukakan bahwa sebelum 

melakukan diskusi, seorang pengajar harus mempersiapkan segala sesuatu 

yang antara lain : (a) membacakan subyek yang akan didiskusikan, (b) 

memisahkan murid-murid ke dalam kelompok yang sama, (c) merumuskan 

tujuan diskusi, (d) menyebutkan satu persatu hasil belajar ynag hendak 

dicapai, (e) merumuskan subyek yang tepat dari diskusi ini, (f) memberikan 

penjelasan- penjelasan ynag sesuai dengan hal ynag akan didiskusikan, (g) 

menyiapkan sebuah agenda, (h) membereskan tempat untuk diskusi. 

Manfaat diskusi kelompok bagi siswa menurut Rochman Natawijaya 

(1983: 73-74) adalah : 

1. Siswa akan memiliki kemampuan menyatakan fikiran dan perasaannya 

secara teratur. 
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2. Siswa memiliki sikap yang baik dan sangat berguna dalam kehidupan di 

masyarakat luas seperti sikap terbuka untuk menerima saran-saran dan 

pendapat orang lain yang berbeda dengan pendapat dirinya, berlapang 

dada, sabar dan sikap jujur terhadap diri sendiri dan sikap jujur terhadap 

diri orang lain. 

3. Siswa dapat menangkap pendapat dan fikiran orang lain kemudian diolah 

menjadi pendapat dan fikiran sendiri untuk kemudian disampaikan pada 

orang lain bila dianggap akan bermanfaat. 

4. Siswa mampu menggunakan akal sehat (common sense) secara lebih 

positif, bermanfaat, berdaya guna, konstruktif, dan kreatif. 

5. Siswa memiliki horizon pandangan ynag lebih luas terhadap satu masalah 

ditinjau dari berbagai segi, belajar bertanggung jawab, mengembangkan 

kepemimpinan, mengembangkan kepribadian, membina akhlak yang baik, 

dan belajar mengontrol diri sendiri. 

Kelebihan-kelebihan diskusi kelompok dalam learning community telah 

diungkap diatas, pembelajaran diskusi kelompok juga mempunyai kelemahan 

yang antara lain : 

a. Sangat memerlukan keterampilan dan kemampuan guru waktu 

pembelajaran berlangsung, guru melakukan inteevensi secara maksimal. 

b. Menyusun bahan ajar setiap pertemuan dengan tingkat kesulitan 

permasalahan yang sesuai dengan taraf berfikir anak. 

c. Memperhatikan waktu sebaik-baiknya. 

d. Mengubah kebiasaan siswa belajar dengan mendengarkan dan menerima 

informasi dari guru menjadi belajar dengan banyak berfikir memecahkan 
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masalah secara kelompok yang kadang-kadang memerlukan berbagai 

sumber belajar yang merupakan kesulitan tersendiri bagi siswa. 

D. Media Question Card 

Proses belajar pada hakikatnya adalah proses komunikasi, yaitu proses 

penyampaian pesan dari sumber pesan melalui saluran/media tertentu ke 

penerima pesan. Pesan, sumber pesan, saluran/media dan penerima peasan 

adalah komponen-komponen proses komunikasi. Agar peasan dapat 

tersampaikan dengan baik maka media yang digunakan harus sesuai dengan 

apa yang akan disampaikan.  

Istilah media yang merupakan bentuk jamak dari medium secara harfiah 

berarti perantara atau pengantar. Sugandi (2004: 30) mendifinisikan media 

pembelajaran adalah alat/wahana yang digunakan guru dalam proses 

pembelajaran untuk membantu penyampaian pesan pembelajaran. Miarso 

(2004: 458) menambahkan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu 

yang digunakan untuk menyalurkan pesan serta dapat merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian, dan kemauan si belajar sehingga dapat mendorong 

terjadinya proses belajar yang disengaja, bertujuan, dan terkendali. 

Yunus mengungkapkan tentang media pembelajaran sebagai berikut : 

“Bahwasanya media pembelajaran paling besar pengaruhnya bagi indra dan 

lebih dapat menjamin pemahaman….orang yang mendengar saja tidaklah 

sama tingkat pemahamannya dan lamanya bertahan mengenai apa yang 

dipahaminya dibandingkan dengan mereka yang melihat dan mendengar” 

(Arsyad, 2007: 16). 
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Ibrahim mengungkapkan: ”Media pengajaran membawa dan 

membangkitkan rasa senang, serta gembira bagi murid-murid dan 

memperbaharui semangat mereka….membantu memantapkan pengetahuan 

pada benak para siswa serta menghidupkan pelajaran” (Arsyad, 2007: 16). 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran merupakan alat bantu maupun metode yang digunakan dalam 

proses belajar mengajar yang memungkinkan komunikasi guru dan peserta 

didik dapat berlangsung dengan lancar, sehingga siswa dapat lebih mudah 

menerima dan memahami materi yang disampaikan oleh guru. 

Mengutip pendapat Sudjana dan Rivai (2007: 3-4), ada beberapa jenis 

media pengajaran yang biasa digunakan dalam proses pengajaran, yaitu : 

1. Media grafis, meliputi gambar, foto, grafik, bagan atau diagram, poster, 

kartun, dan lain-lain. 

2. Media 3 Dimensi, bentuknya model padat (solid model), model 

penampang, model sususn, model kerja, mock up, diorama, dan lain-lain. 

3. Media proyeksi seperti slide, film strips, film, penggunaan OHP dan lain-

lain. 

4. Penggunaan lingkungan sebagai media pengajaran. 

Levie dan Lentz (Arsyad, 2007: 16-17) mengungkapkan mengenai fungsi 

media pembelajaran khususnya media visual adalah sebagai berikut :  

1. Fungsi Atensi 

Media visual mempunyai inti yang menarik dan mengarahkan perhatian 

siswa untuk berkonsentrasi terhadap isi pelajaran yang berkaitan dengan 

media yang digunakan. 
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2. Fungsi Afektif 

Media visual dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa ketika belajar 

(membaca atau teks/soal bergambar). 

3. Fungsi Kognitif 

Berdasarkan penelitian-penelitian diungkapkan bahwa lambang visual 

/gambar memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan 

mengingat informasi atau yang terkandung dalam gambar. 

4. Fungsi Kompensantoris  

Berdasarkan penelitian, media visual uang memberikan konteks untuk 

memahami teks membantu siswa yang lemah dalam membaca untuk 

mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya kembali.  

Peranan media di dalam proses pembelajaran sangatlah besar. Miarso 

(2004: 458-460) menyebutkan bahwa berbagai kajian teoritik maupun empirik 

menunjukkan kegunaan media dalam pembelajaran sebagai berikut: 

a. Media mampu memberikan rangsangan yang bervariasi kepada otak kita, 

sehingga otak kita dapat berfungsi secara optimal. 

b. Media dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimilki oleh para 

siswa. 

c. Media dapat melampaui batas ruang kelas. 

d. Media memungkinkan adanya interaksi langsung antara siswa dan 

lingkungannya. 

e. Media menghasilkan keseragaman pengamatan. 

f. Media membangkitkan keinginan dan minat baru. 

g. Media membangkitkan motivasi dan merangsang untuk belajar. 
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h. Media memberikan pengalaman yang integral/menyeluruh dari sesuatu 

yang konkret maupun abstrak. 

i. Media memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar mandiri, pada 

tempat dan waktu serta kecepatan yang ditentukan sendiri. 

j. Media meningkatkan kemampuan keterbacaan baru (new literacy). 

k. Media mampu meningkatkan efek sosialisasi. 

l. Media dapat meningkatkan kemampuan ekspresi diri guru/dosen maupun 

siswa/mahasiswa. 

Arif S. Sadiman (1990: 16-17) mengemukakan kegunaan-kegunaan media 

pendidikan adalah sebagai berikut : 

1. Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis. 

2. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. 

3. Dengan menggunakan media pendidikan secara tepat dan bervariasi dapat 

diatasi sikap pasif anak didik. 

4. Dapat menyelaraskan antara apa yang diinginkan guru dengna kebutuhan 

siswa dalam proses belajar. 

Perlu diperhatikan juga dalam pemilihan media. Adapun kriteria dalam 

memilih media yang diungkapkan oleh Arsyad (2007: 75-76) adalah sebagai 

berikut : 

1. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.  

2. Tepat untuk mendukung isis pelajaran yang sifatnya fakta,konsep, prinsip, 

generalisasi. 

3. Praktis, luwes, dan bertahan. 
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4. Guru terampil menggunakannya. 

5. Pengelompokkan sasaran. 

6. mutu teknis. 

Peneliti menggunakan memilih media question card dalam pelaksanaan 

penelitian. Media Question Card adalah kartu yang berisi permasalahan 

berupa materi /soal-soal latihan yang diselesaikan secara berkelompok, dan 

siswa harus memasangkan soal dengan jawaban secara berkelompok. 

Kelebihan dalam penggunaan question card antara lain: bahannya murah dan 

mudah diperoleh, siswa dapat langsung menggunakannya, dapat menarik 

perhatian siswa, metode mengajar akan lebih bervariasi, bahan pengajaran 

akan lebih jelas. Selain kelebihan media inipun tak lepas dari kelemahan yaitu 

membutuhkan waktu yang cukup lama, perlu menjelaskan kepada siswa 

terlebih dahulu bagaimana aturan permainan. 

Kartu soal dalam penelitian ini adalah kartu warna-warni berukuran 11 x 8 

cm yang berisi permasalahan baik berupa soal-soal latihan pada suatu materi 

tertentu yang harus dikerjakan atau diselesaikan secara kelompok dalam waktu 

yang ditentukan. Dalam pembelajaran menggunakan media kartu soal dapat 

dimodifikasi sesuai keperluan, modifikasi ini perlu dilakukan agar siswa tidak 

bosan dalam proses belajarnya. Modifikasi yang dilakukan adalah penggunaan 

kartu jawaban yang digabung dengan kartu soal sehingga siswa tidak harus 

mencocokkan kartu soal dengan kartu tempat mengisi jawaban. 
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Bagaimana upaya yang 
dilakukan oleh rakyat 
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pendudukan Jepang? 

 

 

 

 

 

 

    Gambar 2.1 Contoh question card 

Gambar 2.1 merupakan contoh dari question card, dari pertanyaan tersebut 

kemudian siswa menjawabnya dilembar yang telah disediakan. Dalam mengisi 

jawaban harus disesuaikan dengan warna kartu pada soal.  
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E. Kerangka Berfikir 

Guru Siswa  
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rendah 
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Bagan 2.2 Alur Kerangka Berfikir 
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F. Indikator keberhasilan 

Pembelajaran dikatakan berhasil apabila ketuntasan siswa secara klasikal 

kelas IS1 mencapai 85% dengan rata-rata kelas mencapai nilai sama dengan 

atau lebih dari 70. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Obyek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di kelas XI IS1 SMA Negeri 2 Wonogiri tahun 

pelajaran 2008/2009 semester 2, yang berjumlah 41 siswa dan beralamatkan di 

Jalan Nakulo V Wonokarto Wonogiri.  

B. Faktor yang Diteliti 

1. Faktor guru dan kondisi kelas 

Faktor guru yang diteliti dalam penelitian ini adalah cara guru dalam 

melakukan kegiatan pembelajaran diskusi kelompok menggunakan media 

Question Card. 

2. Faktor siswa 

Faktor siswa yang diteliti dalam penelitian ini adalah prestasi belajar 

siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan diskusi kelompok 

menggunakan media Question Card. 

C. Desain Penelitian 

Penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas (Classsroom 

Action Research). Penelitian Tindakan Kelas (PTK) adalah penelitian tindakan 

yang dilakukan dengan tujuan memperbaiki mutu praktik pembelajaran di 

kelasnya. Istilah penelitian tindakan kelas dipakai untuk menekankan kelas 

sebagai setting dari penelitian. Dalam konteks penelitian kelas lebih 
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ditekankan pada bagaimana keterampilan teknik yang dimiliki guru bisa 

menggali informasi untuk kepentingan perbaikan pembelajaran. 

Suharsimi (2008: 58) menjelaskan PTK melalui paparan gabungan definisi 

dari tiga kata, Penelitian + Tindakan + Kelas sebagai berikut : 

1. Penelitian adalah kegiatan mencermati suatu obyek, menggunakan aturan 

metodologi tertentu untuk memperoleh data atau informasi yang 

bermanfaat untuk meningkatkan mutu suatu hal yang menarik minat dan 

penting bagi peneliti. 

2. Tindakan adalah sesuatu gerak kegiatan yang sengaja dilakukan dengan 

tujuan tertentu yang dalam penelitian berbentuk rangkaian siklus kegiatan. 

3. Kelas adalah sekelompok siswa yang dalam waktu yang sama menerima 

pelajaran yang sama dari seorang guru. 

Menurut Mills, Penelitian tindakan kelas merupakan systematic inquiry 

yang dilakukan oleh guru, kepala sekolah, atau konselor sekolah untuk 

mengumpulkan informasi tentang berbagai praktik yang dilakukannya. 

Penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam 

kelasnya sendiri melalui refleksi diri, dengan tujuan untuk memperbaiki 

kinerjanya sebagai guru, sehingga hasil belajar siswa menjadi meningkat. 

Komponen dalam sebuah kelas yang dapat dikaji melalui penelitian 

tindakan kelas antara lain sebagai berikut : 

1. Siswa, dapat dicermati objeknya ketika siswa yang bersangkutan sedang 

mengikuti pross pembelajaran. 
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2. Guru, dapat dicermati ketika guru yang bersangkutan sedang mengajar di 

kelas dan ketika membimbing siswa. 

3. Materi pelajaran, dapat dicermati ketika guru sedang mengajar atau 

sebagai bahan yang ditugaskan kepada siswa. 

4. Peralatan atau sarana pendidikan, dapat dicermati ketika guru sedang 

mengajar, dengan tujuan meningkatkan mutu hasil belajar, yang diamati 

ialah guru, siswa, dan keduanya. 

5. Hasil pembelajaran, merupakan produk yang harus ditingkatkan, pasti 

terkait dengan tindakan unsur lain yaitu proses pembelajaran peralatan 

atau sarana pendidikan ,guru, dan siswa itu sendiri. 

6. Lingkungan, baik lingkungan siswa di kelas, sekolah, maupun yang 

melingkupi siswa di rumahnya. Bentuk perlakuan atau tindakan ynag 

dapat dilakukan adalah mengubah kondisi lingkungan menjadi lebih 

kondusif. 

7. Pengelolaan, merupakan kegiatan yang sedang diterapkan dan dapat diatur 

dalam bentuk tindakan. Dalam hal ini yang digolongkan sebagai kegiatan 

pengelolaan misalnya cara mengelompokkan siswa ketika guru 

membentuk kelompok, memberikan tugas, pengaturan tempat duduk 

siswa. 

Susilo (2007: 17) mengungkapkan karakteristik PTK adalah sebagai 

berikut : 

a. Ditinjau dari segi permasalahan, karakteristik PTK adalah masalah yang 

diangkat berangkat dari persoalan praktik dan proses pembelajaran sehari-

hari di kelas yang benar-benar dilaksanakan langsung oleh guru. 
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b. PTK selalu berangkat dari kesadaran kritis guru terhadapa persoalan yang 

terjadi ketika praktik dan proses pembelajaran berlangsung. Guru 

menyadari pentingnya untuk mencari pemecahan masalah melalui suatu 

tindakan atau aksi yang direncanakan dan dilakukan secara cermat. 

c. Adanya rencana tindakan-tindakan/aksi tertentu untuk memperbaiki 

praktik dan proses pembelajaran di kelas. Jika penelitian hanya sekedar 

ingin tahu tanpa disertai tindakan-tindakan untuk memperbaiki 

persoalan/permasalahan maka penelitian itu tidak dapat disebut sebagai 

PTK. 

d. Adanya upaya kolaborasi antara guru dengan teman sejawat (para 

guru/peneliti) lainnya dalam rangka membantu/mengobservasi dan 

merumuskan persoalan mendasar yang perlu diatasi.  

Secara garis besar terdapat empat tahapan dalam penelitian tindakan kelas 

yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Adapun ke empat 

tahapan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut  
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Keempat langkah tersebut merupakan siklus/putaran, artinya setelah 

keempat lalu kembali kelangkah pertama dan seterusnya, meskipun sifatnya 

berbeda, langkah kedua dan ketiga dilakukan secara bersamaan jika pelaksana 

dan pengamat berbeda. Jika pelaksana juga sebagai pengamat, mungkin 

pengamatan dilakukan setelah pelaksanaan dengan cara mengingat apa yang 

telah terjadi.  

Penelitian ini dirancang sebagai suatu penelitian tindakan kelas yang 

berkolaborasi dengan guru sejarah. Penelitian ini dilaksanakan melalui proses 

pengkajian berdaur yang terdiri dari 2 siklus, setiap siklusnya terdapat 4 

tahapan yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. 

a. Siklus I 

1. Perencanaan  

a) Merumuskan tujuan pembelajaran sejarah dengan diskusi 

kelompok menggunakan media question card. 

b) Guru mempersiapkan RPP  

c) Mempersiapkan media question card 

d) Mempersiapkan soal evaluasi 

2. Tindakan  

a) Siswa dibagi dalam kelompok secara heterogen. 

b) Menentukan peran siswa 

c) Guru menjelaskan tentang materi yang diajarkan  

d) Guru membagikan 6 kartu soal kepada masing-masing kelompok. 
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e) Setiap kelompok diminta mengerjakan soal yang diberikan dalam 

waktu tertentu. 

f) Setiap kelompok berhak memberikan pertanyaan kepada kelompok 

lain sesuai dengan pertanyaan yang ada pada kartu soal. 

g) Kelompok lain yang mendapat pertanyaan diberi waktu untuk 

menjawab dan kelompok yang lainnya diminta untuk menanggapi. 

h) Guru memberikan tes evaluasi pada siswa pada akhir siklus. 

3. Pengamatan  

Guru dan observer mengamati kegiatan siswa, bagaimana aktivitas  

siswa serta mengamati kinerja guru. 

4. Refleksi 

Refleksi merupakan langkah menganalisis hasil kerja peserta didik 

dalam kegiatan pembelajaran, baik itu dari pengamatan yang dilakukan 

serta hasil prestasi yang diperoleh oleh siswa. Analisis untuk 

mengukur kelebihan maupun kekurangan yang terdapat pada siklus I. 

Hasil dari siklus I digunakan sebagai dasar pelaksanaan siklus II. 

b. Siklus II 

1. Perencanaan  

a) Merumuskan tujuan pembelajaran sejarah dengan diskusi 

kelompok menggunakan media question card. 

b) Guru mempersiapkan RPP. 

c) Mempersiapkan media question card. 
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d) Mempersiapkan soal evaluasi. 

2. Tindakan  

a) Siswa dibagi dalam kelompok secara heterogen. 

b) Menentukan peran siswa. 

c) Guru menjelaskan tentang materi yang diajarkan. 

d) Guru membagikan 6 kartu soal kepada masing-masing kelompok. 

e) Setiap kelompok diminta menjawab soal yang diberikan dalam 

waktu tertentu. 

f) Setiap kelompok berhak memberikan pertanyaan kepada kelompok 

lain sesuai dengan pertanyaan yang ada pada kartu soal. 

g) Kelompok lain yang mendapat pertanyaan diberi waktu untuk 

menjawab dan kelompok yang lainnya memberi tanggapan. 

h) Guru memberikan tes evaluasi pada siswa pada akhir siklus. 

3. Pengamatan  

Guru dan observer mengamati kegiatan siswa, bagaimana aktivitas  

siswa serta mengamati kinerja guru. 

4. Refleksi 

Refleksi merupakan langkah menganalisis hasil kerja peserta didik 

dalam kegiatan pembelajaran, baik itu dari pengamatan yang dilakukan 

serta hasil prestasi yang diperoleh oleh siswa. Analisis untuk 

mengukur kelebihan maupun kekurangan yang terdapat pada siklus II.  
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D. Cara Pengumpulan Data 

Cara pengumpulan data adalah suatu cara untuk memperoleh keterangan 

atau kenyataan yang benar mengenai obyek yang diteliti sehingga data dapat 

dipertanggungjawabkan. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah : 

1. Studi Arsip 

Studi arsip  digunakan untuk mendapatkan daftar nama siswa dan 

daftar nilai ulangan harian 1 semester 2 kelas XI IS 1 SMA N 2 Wonogiri 

tahun pelajaran 2008/2009. 

2. Tes 

 Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang 

digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi, 

kemampuan, atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok 

(Arikunto, 2006: 164).  

 Metode ini digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa. Tes ini 

dilakukan pada akhir pembelajaran setelah menerapkan pembelajaran 

Learning Community melalui diskusi kelompok menggunakan media 

Question Card. Pemberian tes ini dengan tes objektif pilihan ganda dengan 

lima alternatif jawaban. 

 Arikunto (2006: 164-165) mengungkapkan bahwa tes objektif pilihan 

ganda memiliki kebaikan-kebaikan sebagai berikut: 

a. Mengandung lebih banyak segi-segi yang positif, misalnya lebih 

mewakili isi dan luas bahan, lebih objektif, dapat dihindari campur 

tangannya unsur-unsur subjektif baik dari segi siswa maupun segi guru 

yang memeriksa. 

  



 40

b. Lebih mudah dan cepat cara memeriksanya karena dapat menggunakan 

kunci tes bahkan alat-alat hasil kemajuan teknologi. 

c. Pemeriksaannya dapat diserahkan orang lain. Dalam pemeriksaan, 

tidak ada sampel subyektif yang mempengaruhi.  

3. Observasi 

Observasi merupakan kegiatan memperhatikan objek dengan 

menggunakan seluruh indera atau disebut sebagai pengamatan langsung 

dan digunakan untuk mengukur indikator-indikator kerja, permasalahan 

yang muncul, kerjasama, dan faktor-faktor yang dapat dijadikan bahan 

pertimbangan sebelum dimulai peneliti untuk tindakan berukutnya. 

Observasi dalam penelitian ini untuk mengetahui aktivitas siswa dalam 

mengikuti pelajaran dan kinerja guru dalam proses pembelajaran. 

E. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Instrumen Penelitian 

a. Validitas 

  Valid dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah sahih. Soal 

dikatakan valid jika soal tersebut dapat mengukur apa yang ingin 

diukur (Arikunto, 2006: 65). 

Rumus yang dipakai adalah: 

 

Keterangan: 

pbiγ = koefisien korelasi biseral 

Mp  = rata-rata skor dari subjek yang menjawab benar 
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Mt  = rata-rata skor total 

St    = standar deviasi dari skor total 

p  = proporsi siswa yang menjawab benar 

  banyaknya siswa yang menjawab benar 

  p   =       

            jumlah seluruh siswa   

 

 q  = proporsi siswa yang menjawab salah (q = 1 – p)  

  (Arikunto, 2006: 79) 

Hasil  rpbi dikonsultasikan dengan r yang sesuai dengan tabel harga 

koefisien korelasi rpbi > rtabel pada taraf signifikansi 5%, maka dapat 

dikatakan valid. 

b. Reliabilitas 

 Untuk menentukan reliabilitas digunakan KR-20, sebagai berikut: 

r11 = ⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛ −
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−
∑
s

s pq
n

n
2

2

1
 dengan 

( )
n

ns
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x∑

∑
−

=

2
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Keterangan : 

r11 = reliabilitas tes secara keseluruhan 

p = proporsi subjek yang menjawab item dengan benar 

q = proporsi subjek yang menjawab item dengan salah (q=1-p) 

∑ pq = jumlah hasil perkalian antara p dan q 

n = banyaknya item 
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s = standar deviasi dari tes 

x = nilai tiap butir tes 

Reliabilitas r11 yang diperoleh dikonsultasikan dengan harga r tabel 

product moment, bila r11 > r tabel maka tes bersifat reliabel (Arikunto, 

2006: 103). 

c. Daya pembeda 

 Daya pembeda soal adalah kemampuan soal untuk membedakan 

antara mahasiswa yang berkemampuan tinggi dengan mahasiswa yang 

berkemampuan rendah. Angka yang menunjukkan besarnya daya 

pembeda disebut  indeks diskriminasi, disingkat D. Rumus untuk 

menentukan indeks diskriminasi yaitu: 

J
B

J
B

B

B

A

ADP −=  

Keterangan : 

DP = daya pembeda 

BBA = banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal dengan 

benar 

 BB = banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal dengan 

benar 

JA = banyaknya peserta kelompok atas 

JB = banyaknya peserta kelompok bawah  

Kriteria daya pembeda: 

D : 0,0  – 0,20   jelek 

  



 43

D : 0,20 – 0,40   cukup 

D : 0,40 – 0,70    baik 

D > 0,70- 1,00   baik sekali   (Arikunto, 2006: 213-218) 

d. Tingkat kesukaran 

 Bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya soal disebut 

indeks kesukaran (Arikunto, 2006:207). Untuk  melihat besarnya 

indeks kesukaran digunakan rumus: 

 
JS
BP =  

Keterangan : 

P  = indeks kesukaran 

B  = banyaknya siswa yang menjawab soal dengan betul. 

JS = jumlah seluruh siswa peserta 

Secara umum  indeks kesukaran diklasifikasikan sebagai berikut: 

1. Soal dengan P 0,10 -0,30 adalah soal sukar 

2. Soal dengan P 0,30 -0,70 adalah soal sedang 

3. Soal dengan P 0,70 -1,00 adalah soal mudah 

 (Arikunto, 2006: 208-210) 

2. Analisis Data Penelitian 

a. Tes akhir siklus 

Analisis tes akhir siklus bertujuan untuk mengetahui tingkat ketuntasan 

belajar siswa pada tiap akhir siklus pembelajaran. 

Nilai yang diperoleh siswa dihitung dengan rumus : 

 100×=
maksimalskor

siswadiperolehyangskornilai  
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untuk mengukur ketuntasan belajar secara klasikal digunakan rumus : 

%10065% ×
≥

=
siswajumlah

nilaimendapatyangsiswajumlahnilai  

Ketuntasan belajar klasikal tercapai apabila presentase siswa yang 

tuntas belajar atau siswa yang memperoleh nilai lebih dari atau sama 

dengan 65 jumlahnya lebih besar atau sama dengan 85% dari jumlah 

seluruh siswa. 

b. Rata-rata kelas pada tiap akhir siklus dihitung dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut : 

n
fx

X ∑=  

X   = mean 

∑ fx  = jumlah hasil perkalian f dengan x 

n  = jumlah responden   (Soepeno, 2002: 23) 

c. Analisis lembar observasi aktivitas siswa dan guru 

Perhitungan tingkat perkembangan aktivitas siswa dan kinerja guru  

dilakukan dengan menggunakan rumus 

%100×=
∑
∑

skortotal
skor

nilai   

Dengan kategori atau kriteria penilaian sebagai berikut : 

  81,25 < %Skor 100≤   : A 

62,50 < %Skor 25,81≤  : B 

43,75 < %Skor 50,62≤  : C 

25 < %Skor 75,43≤   : D 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 2 Wonogiri Kabupaten Wonogiri 

yang terletak di jalan Nakulo V Wonokarto Wonogiri. Letak sekolah SMA 

Negeri 2 Wonogiri bisa dikatakan strategis, karena jarak antara jalan utama 

dengan sekolah tidak terlalu dekat sehingga siswa dapat belajar dengan 

tenang. Sekolah yang berdiri pada tahun 1974, memiliki ruang kelas sebanyak 

27 ruang yaitu 9 ruang kelas X,  9 ruang kelas XI, dan 9 ruang kelas XII, 

dengan jumlah siswa sebanyak 1072 siswa. Selain itu terdapat ruang kepala 

sekolah, ruang guru, ruang UKS, ruang OSIS, ruang tata usaha, ruang 

koperasi, laboratorium IPA, laboratorium bahasa, ruang komputer, aula. 

Sekolah tersebut juga dilengkapi dengan sarana dan prasarana olah raga, 

keterampilan, dan prasarana lainnya.  SMA Negeri 2 mempunyai tenaga 

pengajar yang dapat diunggulkan, umumnya tenaga pengajar berasal dari 

lingkungan kabupaten. Tenaga pengajar di sekolah tersebut sebanyak 83 

orang, selain mempunyai tenaga pengajar yang cukup banyak, SMA Negeri 2 

juga memiliki staf-staf  yang terampil. Tiap tahunnya, SMA 2 melakukan 

pembaharuan-pembaharuan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan 

sekolah tersebut.  

SMA N 2 Wonogiri memiliki visi yaitu (1) akademik, (2) aktivitas, (3) 

disiplin, (4) kepedulian sosial, (5) dan berpijak pada budaya dan bangsa. 
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Adapun misi dari sekolah tersebut adalah (1) melaksanakan pembelajaran dan 

bimbingna secara efektif, (2) menumbuhkan semangat keunggulan kepada 

seluruh warga sekolah, (3) mendorong dan membantu siswa untuk mengenal 

potensi dirinya, (4) menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama dan 

budaya bangsanya, (5) menerapkan managemen partisipatif dengan 

melibatkan seluruh warga sekolah. Berangkat dari visi dan misi tersebut 

sekolah berusaha untuk menjadi yang terbaik diantara sekolah-sekolah 

menengah atas yang ada di Kabupaten Wonogiri. 

B. Hasil Penelitian  

1. Hasil Uji Coba Instrumen 

Uji coba instrumen dilakukan pada kelas lain yang sudah pernah 

mendapat materi yang akan digunakan dalam penelitian. Pada penelitian 

ini uji coba instrumen dilakukan di kelas XI IPS 4. Kelas IPS 4 terdiri dari 

42 siswa, ujicoba dilakukan terhadap 40 siswa dari 42 siswa yang ada 

dalam kelas IPS 4. 
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Adapun hasil dari uji coba instrument dapat dilihat pada tabel berikut 

ini. 

Tabel 4.1. Rekapitulasi Hasil Uji Coba Instrumen 

No 
 

Aspek soal  Hasil uji 
coba 

Nomor soal Keterangan 
 

1 Validitas Valid 44 soal  
 
 
 
 
 
Tidak valid 8 
soal      

1,3,4,5,6,8,9,10,11,12,14,   
15,16,17,18,19,20,21,22,    
24,25,28,29,30,31,32,33,    
34,35,37,38,39,40,41,42,    
43,44,45,46,48,49,50,51,    
52 
2,7,13,23,26,27,36,47         

Dipakai 
kecuali 
nomor 
9,14,19,41 
 
 
 
Tidak dipakai   

2 Reliabilitas r11 = 0,95  
(reliabel) 

  

3 Tingkat 
Kesukaran  

Mudah 21 
soal 
 
 
Sedang: 24 
soal  
 
Sukar: 7 soal   

2,7,11,12,13,16,17,19,20,  
21,22,25,26,31,32,39,41,    
44,46,48,50 
 
1,3,4,5,6,8,9,10,14,15,24,   
28,29,30,33,35,37,40,42,    
43,45,47,49,51 
18,23,27,34,36,38,52 

Dipakai 
kecuali 
Nomor 
2,7,13,19,41 
Dipakai 
kecuali 
nomor 
9,14,47 
Dipakai 
kecuali             
23,36,38,52 

4 Daya 
Pembeda 

Sangat jelek: 
6 soal   
Jelek: 6 soal 
Cukup 21 
soal 
 
Baik : 19 
soal 

13,23,26,27,36,47 
 
2,7,9,14,19,41 
1,5,6,8,11,12,16,17,20,21,  
22,25,32,33,39,40,44,45,    
46,48,50 
3,4,10,15,18,24,28,29,30,   
31,34,35,37,38,42,43,49, 
51,52     

Tidak dipakai 
 
Tidak dipakai 
Dipakai 
 
 
Dipakai 

 

Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa soal yang diujikan sebanyak 52 soal. 

Dari 52 soal yang diujikan, 44 soal valid. Dalam penelitian ini soal yang 

digunakan sebanyak 40 soal, untuk siklus 1 menggunakan 20 soal dan 
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siklus 2 menggunakan 20 soal. 4 soal lain yang valid tidak dipakai dalam 

penelitian ini karena daya beda dari 4 soal tersebut jelek. Soal yang 

dipakai jika kriterianya valid, reliabel, dan daya beda minimal cukup. 

2. Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa 

a. Siklus 1 

Tabel 4.2. Rekapitulasi Aktivitas Siswa  

No Aspek yang diamati prosentase 
1 Kesiapan siswa dalam menerima pelajaran. 60,71% 
2 Perhatian siswa terhadap penjelasan guru 64,28% 
3 Kerjasama siswa dalam diskusi kelompok 75% 
4 Kemampuan kelompok menjawab pertanyaan 

dari guru atau siswa lain. 
85,71% 

5 Membuat catatan hasil diskusi 25% 
6 Penggunaan kartu soal 96,42% 

 

 Tabel 4.2 dapat dijelaskan bahwa pada aspek kesiapan siswa dalam 

menerima pelajaran mendapat prosesntase 60,71%. Kesiapan siswa 

yang diamati adalah apakah siswa membawa buku referensi berupa 

catatan, buku diktat, dan buku referensi lain. Pada aspek yang kedua 

yaitu perhatian siswa terhadap penjelasan guru prosentasenya adalah 

64,28%. Kerjasama yang ditunjukkan siswa dalam diskusi kelompok 

secara klasikal mencapai prosentase 75%, kerjasama siswa pada siklus 

1 sudah baik. Kemampuan siswa dalam menjawab pertanyaan dari 

guru atau kelompok lain mencapai 85,71%, pada aspek ini siswa sudah 

bisa menyesuaikan selain itu pertanyaan yang diajukan sebagian besar 

dapat dijawab oleh siswa. Aktivitas lain yang diamati adalah ketika di 

akhir diskusi siswa harus membuat catatan hasil diskusi tetapi sebagian 
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besar siswa tidak mengetahui dan pada aspek membuat catatan hasil 

diskusi siswa hanya mendapat prosentase minimal yaitu 25%. Aspek 

terakhir yang diamati adalah kegiatan siswa dalam menggunakan 

question card, Pada pembelajaran siklus 1 belum semuanya siswa yang 

menggunakan question card. Prosentase pada aspek penggunaan 

question card adalah 96,42%. Dari kesemua aspek yang mendapat 

prosentase tertinggi adalah aspek dalam penggunaan question card.  

 Prosentase aktivitas yang dilakukan siswa dapat digambarkan 

dalam histogram sebagai berikut 
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Gambar 4.1. Prosentase aktivitas siswa siklus 1 

Tabel 4.3. Rekapitulasi Nilai Aktivitas Siswa  

 Kelompok Nilai kriteria 
1 66,67 B 
2 75 B 
3 70,83 B 
4 70,83 B 
5 70,83 B 
6 62,5 C 
7 58,33 C 
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 Tabel 4.3 diketahui bahwa nilai aktivitas siswa per kelompok. 

Kelompok 1 mendapat nilai 66,67 dengan kategori baik, sedangkan 

untuk kelompok 2 mendapat nilai lebih baik yaitu 75 dengan kategori 

baik. Kelompok 3, 4, 5 mendapat nilai yang sama yaitu 70,83, 

sedangkan kelompok 6 mendapat nilai 62,5 dengan kategori cukup. 

kelompok 7 mendapat nilai terendah diantara kelompok lainnya yaitu 

58,33 dengan kategori cukup. 

 Nilai aktivitas siswa dapat digambarkan dalam diagram sebagai 

berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

66.67

75
70.83 70.83 70.83

62.5
58.33

0

10

20

30

40

50

60

70

80

nilai

kelompok 1 kelompok 2 kelompok 3 kelompok 4 kelompok 5 kelompok 6 kelompok 7

Nilai Aktivitas Siswa Siklus 1

aktivitas sisw a

Gambar 4.2. Nilai Aktivitas Siswa Siklus 1 
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b. Siklus 2 

Tabel 4.4 Rekapitulasi Aktivitas Siswa  

No Aspek yang diamati prosentase 
1 Kesiapan siswa dalam menerima pelajaran. 71,43% 
2 Perhatian siswa terhadap penjelasan guru 82,14% 
3 Kerjasama siswa dalam diskusi kelompok 85,71% 
4 Kemampuan kelompok menjawab pertanyaan 

dari guru atau siswa lain. 
82,14% 

5 Membuat catatan hasil diskusi 57,14% 
6 Penggunaan kartu soal 100% 

  

Tabel 4.4 tersebut ditunjukkan bahwa pada aspek kesiapan siswa 

dalam menerima pelajaran mencapai prosentase 71,43%. Kesiapan 

siswa pada siklus 2 meningkat dibandingkan siklus 1(lihat tabel 4.2). 

Pada aspek yang kedua yaitu perhatian siswa terhadap penjelasan guru 

prosentasenya adalah 82,14%. Kerjasama yang ditunjukkan siswa 

dalam diskusi kelompok secara klasikal mencapai prosentase 85,71%, 

kerjasama siswa pada siklus 2 meningkat. Kemampuan siswa dalam 

menjawab pertanyaan dari guru atau kelompok lain mencapai 82,14%, 

pada aspek ini prosentase menurun dari siklus 1. Pada aspek membuat 

catatan hasil diskusi pada siklus 2 meningkat menjadi 57,14%, 

dibanding siklus 1 yang hanya 25%. Aspek terakhir yang diamati 

adalah kegiatan siswa dalam menggunakan question card prosentase 

pada aspek penggunaan question card adalah 100%. 
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Apabila digambarkan dalam bentuk diagram, maka prosentase 

aktivitas siswa akan tampak sebagai berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 4.3. Prosentase Aktivitas Siswa Siklus 2 
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Tabel 4.5 Rekapitulasi Nilai Aktivitas Siswa 

Kelompok Nilai kriteria 
1 87,5 A 
2 83,33 A 
3 83,33 A 
4 79,17 B 
5 83,33 A 
6 70,83 B 
7 70,83 B 

 

Pada tabel 4.5 dijelaskan bahwa kelompok 1 mendapat nilai 87,5  

sedangkan untuk kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 5 mendapat 

nilai yang sama yaitu mendapat nilai 83,33. Kelompok 4 mendapat 

nilai 79,14, sedangkan kelompok 6 dan kelompok 7 juga mendapat 

nilai yang sama yaitu mendapat nilai 70,83.  
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Nilai aktivitas siswa siklus 2 dapat digambarkan dalam diagram 

sebagai berikut 

87.5 83.33 83.33
79.17 83.33

70.83 70.83
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kel ompok 1 kel ompok 2 kel ompok 3 kel ompok 4 kel ompok 5 kel ompok 6 kel ompok 7

Nilai Aktivitas Siklus 2

aktivitas siswa

 

Gambar 4.4 Nilai Aktivitas Siswa 

3. Hasil Pengamatan Kinerja Guru 

a. Siklus 1 

Tabel 4.6 Hasil Kinerja Guru Siklus 1 

Skor Aspek Yang Diamati 4 3 2 1 
1. Memberikan apersepsi dan motivasi kepada siswa 

saat     pelajaran akan dimulai 
 v   

2. Menyajikan informasi tentang langkah-langkah 
pembelajaran 

 v   

3. Mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok dan 
menentukan peran siswa 

v    

4. Membimbing kelompok dalam menggunakan 
question card 

 v   

5. Membimbing siswa untuk memecahkan masalah 
yang ada dalam question card  

 v   

6. Membimbing siswa untuk bertanya, menjawab 
pertanyaan, dan mengemukakan pendapat 

 v   

7. Pengelolaan kelas   v  
8. Mengevaluasi dan membahas hasil diskusi  v   
9. Menutup pelajaran  
-. membimbing siswa  membuat kesimpulan 
 

 v   

Nilai 72,2 (B) 
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Data 4.6 dapat dijabarkan bahwa guru dalam memberikan 

apersepsi dan motivasi kepada siswa dikatakan baik karena 

mendapatkan skor 3, sedangkan skor maksimalnya adalah 4. Penyajian 

inforemasi mengenai langkah-langkah pembelajaran juga sudah baik, 

bahkan pada aspek mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok dan 

menentukan peran siswa guru mendapatkan nilai sempurna yaitu 

mendapatkan skor 4. Aspek membimbing kelompok dalam 

menggunakan question card mendapatkan skor 3, hal serupa juga 

terjadi pada aspek membimbing siswa untuk memecahkan masalah 

yang ada dalam question card serta membimbing siswa untuk 

bertanya, menjawab pertanyaan dan mengemukakan pendapat, pada 

aspek tersebut guru hanya mendapat skor 3. Aspek pengelolaan kelas 

sangat kurang karena guru hanya mendapat skor 2, kondisi kelas pada 

saat pembelajaran bias dibilang cukup ramai dan tidak terkontrol 

sehingga guru merasa kewalahan untuk mengendalikan situasi kelas 

pada saat itu. 

 Aspek mengevaluasi dan membahas hasil diskusi guru mendapat 

skor 3, di sini guru bersama-sama siswa membahas apa yang telah 

dipelajari, menjawab pertanyaan ynag dirasa sulit oleh siswa. Pada 

akhir pelajaran guru menarik kesimpulan dan mengucapkan salam 

penutup kepada siswa. Untuk aspek ini guru mendapatkan skor 3. 

Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa kinerja guru pada siklus I 
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sudah baik, ini dibuktikan dengan perolehan nilai yaitu sebesar 72,2, 

termasuk dalam kategori B. 

b. Siklus 2 

Tabel 4.7 Hasil Kinerja Guru Siklus 2 

Skor Aspek Yang Diamati 4 3 2 1 
1. Memberikan apersepsi dan motivasi kepada siswa 

saat     pelajaran akan dimulai 
v    

2. Menyajikan informasi tentang langkah-langkah 
pembelajaran 

    

3. Mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok dan 
menentukan peran siswa 

v    

4. Membimbing kelompok dalam menggunakan 
question card 

v    

5. Membimbing siswa untuk memecahkan masalah 
yang ada dalam question card  

 v   

6. Membimbing siswa untuk bertanya, menjawab 
pertanyaan, dan mengemukakan pendapat 

 v   

7. Pengelolaan kelas  v   
8. Mengevaluasi dan membahas hasil diskusi  v   
9. Menutup pelajaran  
-. membimbing siswa  membuat kesimpulan 
 

 v   

Nilai 83,33 (A) 
 

Hasil pengamatan terhadap kinerja guru (tabel 4.7) dapat 

dijabarkan bahwa guru dalam memberikan apersepsi dan motivasi 

kepada siswa dikatakan baik karena mendapatkan skor maksimal yaitu 

skor 4 . Penyajian informasi mengenai langkah-langkah pembelajaran 

juga sudah baik, pada aspek mengorganisasikan siswa ke dalam 

kelompok dan menentukan peran siswa guru mendapatkan nilai 

sempurna yaitu mendapatkan skor 4. Aspek membimbing kelompok 

dalam menggunakan question card mendapatkan skor 3, hal serupa juga 
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terjadi pada aspek membimbing siswa untuk memecahkan masalah 

yang ada dalam question card serta membimbing siswa untuk bertanya, 

menjawab pertanyaan dan mengemukakan pendapat, pada aspek 

tersebut guru hanya mendapat skor 3. Pada aspek pengelolaan kelas 

sudah baik kerena guru mendapat skor 3. 

 Aspek mengevaluasi dan membahas hasil diskusi guru mendapat 

skor 3, di sini guru bersama-sama siswa membahas apa yang telah 

dipelajari, menjawab pertanyaan yang dirasa sulit oleh siswa. Pada 

akhir pelajaran guru menarik kesimpulan dan mengucapkan salam 

penutup kepada siswa. Untuk aspek ini guru mendapatkan skor 3. 

Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa kinerja guru pada siklus 2 

sudah baik, ini dibuktikan dengan perolehan nilai yaitu sebesar 83,33, 

termasuk dalam kategori A. Kinerja guru pada siklus 2 meningkat 

dibandingkan pada siklus 1. 

4. Hasil Belajar Siswa 

a. Siklus 1 

Tabel 4.8 Prestasi Belajar Siswa Siklus 1 

Prestasi siswa Siklus I 
 Jumlah siswa prosentase 
Siswa yang tuntas belajar 28 68,29% 
Siswa yang tidak belajar 13 31,71% 
Rata-rata kelas  68,17 

  

 Tabel 4.8 dapat diketahui mengenai prestasi belajar siswa. Pada 

siklus 1 siswa yang tuntas belajar hanya 28 anak dengan prosentase 

68,29%, dengan nilai rata-rata kelas mencapai 68,17. 
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b. Siklus 2 

Tabel 4.9 Prestasi Belajar Siswa Siklus 2 

Prestasi siswa Siklus 2 
 Jumlah siswa Prosentase 
Siswa yang tuntas belajar 37 90,24% 
Siswa yang tidak belajar 4 09,76% 
Rata-rata kelas  77,31 

 

Tabel 4.9 dapat diketahui mengenai prestasi belajar siswa. 

Berdasarkan tabel siklus 2 siswa yang tidak tuntas belajar 4 anak dengan 

prosentase 09,76%, dengan nilai rata-rata kelas mencapai 77,31. 

C. Pembahasan 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas XI IS1 SMA Negeri 2 Wonogiri 

dengan desain penelitian tindakan kelas (classroom action research). 

Penelitian ini dimulai dengan kegiatan menganalisis masalah dalam kegiatan 

mengajar di kelas XI IS1. Kelas XI terdapat 9 kelas dimana 4 kelas untuk 

program ilmu sosial, 3 kelas untuk program ilmu pengetahuan alam, 1 kelas 

untuk program bahasa, dan 1 kelas untuk kelas RSBI. Hasil observasi 

menunjukkan bahwa prestasi belajar siswa rendah, hal ini terlihat pada hasil 

belajar siswa dalam ulangan harian pertama semester 2, dimana siswa yang 

tuntas belajar hanya 24 siswa dari 41 siswa yang ada dengan rata-rata kelas 

52,41, hal ini sangat jauh dari (Kriteria Ketuntasan Minimum) KKM yang 

ditetapkan oleh sekolah, selain itu keterlibatan siswa dalam proses belajar 

mengajar juga rendah. Siswa lebih banyak diam dan menyimak apa yang 

disampaikan oleh guru.  
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Menurut guru mata pelajaran sejarah yang bersangkutan terdapat beberapa 

faktor penyebab rendahnya prestasi siswa dan keterlibatan siswa dalam proses 

belajar mengajar. Salah satu faktor diantaranya adalah ketidaktertarikan siswa 

terhadap mata pelajaran dan pemilihan model pembelajaran yang kurang tepat. 

Di samping itu juga kurangnya penggunaan media yang dapat membantu 

siswa dalam kegiatan pembelajaran. Untuk itu diperlukan strategi yang tepat 

dan media yang sesuai agar keduanya dapat saling mendukung sehingga dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa. Salah satu cara yang dapat digunakan 

adalah dengan menerapkan pembelajaran diskusi kelompok menggunakan 

media question card, dengan memanfaatkan model ini diharapkan dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan selama 2 siklus, setiap siklus 

dilaksanakan dalam waktu 3 x 45 menit. Penelitian dilaksanakan tanggal 30 

Maret 2009 sampai dengan tanggal 14 April 2009. 

1. Siklus 1 

Siklus I dilaksanakan skenario pembelajaran sesuai dengan yang ada 

dalam rencana pelaksanaan pengajaran (RPP) yang telah dibuat oleh 

peneliti dan guru mata pelajaran sejarah yang bersangkutan. Siklus I 

dilaksanakan selama 2 kali pertemuan dengan alokasi waktu 3x45 menit. 

Pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Senin tanggal 30 Maret 2009 

selama 1x45 menit yaitu pukul 07.15-08.00. Pertemuan pertama rincian 

waktu adalah 5 menit membuka pelajaran, 15 menit untuk menyampaikan 

langkah-langkah dan aturan dalam diskusi kelompok yang akan 
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dilaksanakan dan membagi siswa dalam 7 kelompok serta membagi peran 

siswa, 20 menit menjelaskan materi yang akan didiskusikan secara garis 

besar, dan 5 menit terakhir untuk menutup pelajaran. 

Pertemuan kedua pada siklus I dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 

31 Maret 2009 selama 2x45 menit yaitu pukul 08.45-10.30. Rincian 

waktunya adalah sebagai berikut 5 menit membuka pelajaran, 50 menit 

berdiskusi, 10 menit untuk kesimpulan, 20 menit untuk tes evaluasi, dan 5 

menit terakhir untuk menutup pelajaran.  

Penelitian tindakan kelas atau PTK terdiri dari empat tahapan pada 

setiap siklusnya yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. 

Adapun kegiatan yang dilakukan selama proses pembelajaran pada siklus I 

diuraikan sebagai berikut:  

a. Perencanaan 

Tahap perencanaan peneliti bekonsultasi dan bekerjasama dengan 

guru sejarah kelas XIIS1, dalam menyusun materi yang akan 

disampaikan dengan memperhatikan silabus yang sesuai dengan 

kurikulum tingkat satuan pendidikan. Pada penelitian ini kompetensi 

dasar yang disampaikan adalah mengenai Pendudukan Jepang di 

Indonesia dengan materi faktor yang melatarbelakangi Jepang masuk 

ke Indonesia, proses masuknya Jepang ke Indonesia dan kebijakan 

pendudukan Jepang di Indonesia dibidang politik, serta perlawanan 

rakyat Indonesia terhadap pendudukan Jepang. Serta menyusun 

rencana pelaksanaan pengajaran (RPP). Membagi siswa dalam 7 
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kelompok belajar, dengan masing-masing kelompok terdiri dari 6 

siswa. Selain itu peneliti menyiapkan media question cadr yang isinya 

sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Untuk mengetahui 

prestasi belajar siswa guru menyiapkan soal evaluasi siklus I sebanyak 

20 nomor yang nantinya akan dikerjkan oleh siswa pada akhir siklus. 

Selain itu peneliti menyiapkan lembar observasi untuk mengamati 

aktivitas siswa dan mengamati kinerja guru dalam proses 

pembelajaran. 

b. Tindakan  

Tindakan yang dilakukan dalam pembelajaran sejarah pada siklus I 

adalah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun dalam rencana 

pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran melalui 

diskusi kelompok menggunakan media question card. Guru 

membentuk kelompok yang terdiri dari 7 kelompok dengan masing-

masing kelompok beranggotakan 6 orang, karena siswa kelas XI IS 1 

berjumlah 41 siswa maka ada 1 kelompok yang anggotanya hanya 5 

anak., pembentukan kelompok secara heterogen dan guru mulai 

menentukan peran siswa. Peran siswa yang dimaksud adalah 

menentukan ketua kelompok.  

Pertemuan pertama, guru memberikan apersepsi dan motivasi 

kepada siswa. Apersepsi yang diberikan menyangkut tentang materi 

Pendudukan Jepang di Indonesia. Pada awal pelajaran guru meminta 

kepada masing-masing kelompok untuk mendeskripsikan mengenai 
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Jepang. Dengan begitu siswa akan mendapat gambaran mengenai 

Jepang sehingga memudahkan guru untuk menyampaikan pelajaran. 

Guru mulai mengarahkan siswa untuk duduk berdekatan dengan teman 

satu kelompoknya. Guru memberikan arahan mengenai diskusi yang 

akan dilakukan, karena pertemuan hanya 1 jam maka diskusi 

dilaksanakan pada pertemuan berikutnya. Pada pertemuan ini guru 

menyampaikan materi mengenai awal mula Jepang masuk ke 

Indonesia, faktor-faktor yang menyebabkan Jepang datang ke 

Indonesia, kondisi Indonesia pada masa akhir penjajahan kolonial, 

upaya Jepang dalam bidang politik, upaya rakyat Indonesia melawan 

pendudukan Jepang. 

Pertemuan kedua, siswa mulai menyesuaikan diri pada kelompok-

kelompok yang sudah dibentuk pada pertemuan sebelumnya, posisi 

duduk siswa dibuat melingkar dan berhadap-hadapan agar mereka 

dapat dengan mudah berinteraksi dengan anggota kelompoknya. 

sebelum siswa mulai berdiskusi terlebih dulu guru memberikan 

apersepsi dengan memberikan pertanyaan mengenai apa yang telah 

disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Guru membagikan question 

card kepada setiap kelompok yang berisi pertanyaan mengenai materi 

yang telah ditentukan. Siswa diminta menjawab pertanyaan dari kartu 

soal dan jawaban ditulis di kartu jawaban yang disediakan sesuai 

dengan warna dari kartu soal tersebut. Setiap kelompok bekerja sama 

dalam menyelasikan kartu soal yang diberikan, setiap anak 
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bertanggung jawab terhadap 1 kartu soal dan mempunyai keharusan 

untuk sharing dengan anggota dalam satu kelompoknya. Guru 

memberikan arahan pada kelompok-kelompok agar mereka saling 

bekerjasama.  

Guru meminta kepadaa setiap kelompok untuk mengajukan 

pertanyaan kepada kelompok lain sesuai dengan pertanyaan yang ada 

dalam kartu soal, dan kelompok lain menanggapi jawaban dari 

kelompok yang diberi pertanyaan. Guru membubarkan kelompok yang 

dibentuk dan siswa kembali ke tempat duduk masing-masing. Pada 

akhir diskusi guru bbersama siswa melakukan kesimpulan mengenai 

apa yang telah dipelajari pada pertemuan hari tersebut dan menjawab 

pertanyaan yang dirasa sulit oleh siswa. Akhir pelajaran dan juga 

sebagai akhir siklus I, guru melaksanakan evaluasi untuk mengetahui 

presatsi belajar siswa. Kegiatan terakhir yang dilakukan guru adalah 

mengakhiri pelajaran dengan salam. 

c. Pengamatan 

Pengamatan dilakukan terhadap aktivitas siswa dan kinerja guru. 

Pada aktivitas siswa siklus 1 yang tercantum dalam tabel 4.2 terlihat 

bahwa kesiapan siswa dalam menerima pelajaran tergolong dalam 

kriteria cukup. Aspek kesiapan siswa dalam menerima pelajaran ini 

dinilai dari referensi buku yang dibawa oleh siswa, setidaknya adalah 

buku catatan yag dibawa oleh masing-masing siswa prosesntase  yang 

diperoleh adalah 60,71%. Aspek yang kedua yaitu perhatian siswa 
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terhadap penjelasan guru prosentasenya adalah 64,28%. Kerjasama 

yang ditunjukkan siswa dalam diskusi kelompok secara klasikal 

mencapai prosentase 75%, kerjasama siswa pada siklus 1 sudah baik.  

 Kemampuan siswa dalam menjawab pertanyaan dari guru atau 

kelompok lain mencapai 85,71%, pada aspek ini siswa sudah bisa 

menyesuaikan selain itu pertanyaan yang diajukan sebagian besar 

dapat dijawab oleh siswa. Aktivitas lain yang diamati adalah ketika di 

akhir diskusi siswa harus membuat catatan hasil diskusi tetapi sebagian 

besar siswa tidak mengetahui dan pada aspek membuat catatan hasil 

diskusi siswa hanya mendapat prosentase minimal yaitu 25%. Aspek 

terakhir yang diamati adalah kegiatan siswa dalam menggunakan 

question card, Pada pembelajaran siklus 1 belum semuanya siswa yang 

menggunakan question card. Prosentase pada aspek penggunaan 

question card adalah 96,42%. Berdasarkan data, kesemua aspek yang 

mendapat prosentase tertinggi adalah aspek dalam penggunaan 

question card, keseluruhan aktivitas siswa pada setiap aspeknya sudah 

dirasa cukup. Secara kelompok penilaian aktivitas siswa tertera pada 

tabel 4.3 masing-masing kelompok mendapat nilai yang cukup baik. 

Nilai ketuntasan belajar siswa sebesar 68,29%.  

Pengamatan tentang kinerja guru pada siklus 1 seperti yang tertera 

pada tabel 4.6. Dari hasil pengamatan terhadap kinerja guru dapat 

dijabarkan bahwa guru dalam memberikan apersepsi dan motivasi 
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kepada siswa dikatakan baik karena mendapatkan skor 3, sedangkan 

skor maksimalnya adalah 4. Penyajian inforemasi mengenai langkah-

langkah pembelajaran juga sudah baik, bahkan pada aspek 

mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok dan menentukan peran 

siswa guru mendapatkan nilai sempurna yaitu mendapatkan skor 4. 

Aspek membimbing kelompok dalam menggunakan question card 

mendapatkan skor 3, hal serupa juga terjadi pada aspek membimbing 

siswa untuk memecahkan masalah yang ada dalam question card serta 

membimbing siswa untuk bertanya, menjawab pertanyaan dan 

mengemukakan pendapat, pada aspek tersebut guru hanya mendapat 

skor 3. Aspek pengelolaan kelas sangat kurang karena guru hanya 

mendapat skor 2, kondisi kelas pada saat pembelajaran bias dibilang 

cukup ramai dan tidak terkontrol sehingga guru merasa kewalahan 

untuk mengendalikan situasi kelas pada saat itu. 

 Aspek mengevaluasi dan membahas hasil diskusi guru mendapat 

skor 3, di sini guru bersama-sama siswa membahas apa yang telah 

dipelajari, menjawab pertanyaan ynag dirasa sulit oleh siswa. Pada 

akhir pelajaran guru menarik kesimpulan dan mengucapkan salam 

penutup kepada siswa. Untuk aspek ini guru mendapatkan skor 3. 

Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa kinerja guru pada siklus I 

sudah baik, ini dibuktikan dengan perolehan nilai yaitu sebesar 72,2, 

termasuk dalam kategori B. 
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d. Refleksi 

Tahap ini, peneliti melakukan analisis hasil tes dan observasi yang 

telah dikakukan. Hasil analisis digunakan untuk mengetahui tindakan-

tindakan yang dilakukan oleh siswa selama proses pembelajaran. 

Refleksi pada siklus I digunakan untuk memperbaiki kekurangan 

dalam proses pembelajaran yang kemudian diimplementasikan pada 

siklus 2. Refleksi yang dilakukan berupa koreksi terhadap tindakan 

yang dilaksanakan, dari refleksi yang dilakukan di dapat hasil sebagai 

berikut (a) kesiapan siswa dalam merencanakan dan mengikurti 

pelajaran perlu ditingkatkan, karena masih ada siswa yang tidak 

membawa referensi dalam mengikuti pelajaran, (b) perhatian siswa 

terhadap penjelasan guru juga perlu ditingkatkan karena pada siklus I 

ini masih banyak siswa yang ramai sendiri sehingga tidak 

mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru, (c) pada akhir diskusi 

hampir semua siswa tidak mencatat hasil diskusinya, sehingga siswa 

tidak mempunyai catatan baru mengenai diskusi yang telah dilakukan. 

Semua aspek yang diamati mengenai aktivitas siswa yang mendapat 

hasil terendah adalah membuat catatan hasil diskusi. Hasil dari tes 

tertulis yang dilaksanakan pada akhir siklus I menunjukkan prestasi 

siswa yang tuntas belajar adalah 28 siswa. Ketuntasan klasikal yang 

diperoleh pada siklus I hanya 68,29%, rata-rata kelas yang diperoleh 

adalah 68,17. Hal ini menunjukkan bahwa prestasi belajar belum 

mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan.  
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Hasil pengamatan yang dilakukan terhadap guru masih ada 

kekurangan yaitu kurangnya apersepsi yang diberikan kepada siswa, 

dalam penyampaiannya suara guru kurang keras sehingga siswa yang 

duduk di belakang tidak mendengar dengan jelas. Guru juga masih 

membimbing siswa secara klasikal, sehingga masih ada kelompok 

ynag tidak mengerti apa yang harus dilakukan. Pengelolaan kelas juga 

masih kurang, guru kurang menguasai kondisi kelas sehingga masih 

ada siswa yang ramai sendiri dan tidak memperhatikan guru. 

Keseluruhan kegiatan dari siklus I dikatakan cukup tetapi hasil yang 

diperoleh belum mencapai hasil yang diinginkan sehingga masih harus 

dilakukan siklus kedua untuk mencapai hasil yang sesuai dengan 

indikator keberhasilan yang ditetapkan.  

2. Siklus 2 

Tindakan siklus 2 dilaksanakan karena hasil yang diperoleh pada siklus 

I belum mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan, masih ada yang 

perlu diperbaiki baik dari segi siswa maupun dari segi guru. Tindakan 

siklus 2 dilaksanakan sebagai upaya memperbaiki dan meningkatkan 

prestasi belajar sejarah siswa. Siklus 2 dilaksanakan skenario pembelajaran 

sesuai dengan yang ada dalam rencana pelaksanaan pengajaran (RPP) 

yang telah dibuat oleh peneliti dan guru mata pelajaran sejarah yang 

bersangkutan. Siklus 2 dilaksanakan selama 2 kali pertemuan dengan 

alokasi waktu 3x45 menit. Pertemuan pertama dilaksanakan pada hari 

Senin tanggal 13 April 2009 selama 1x45 menit yaitu pukul 07.15-08.00. 

  



 67

Pertemuan pertama rincian waktu adalah 5 menit membuka pelajaran, 15 

menit untuk menyampaikan langkah-langkah dan aturan dalam diskusi 

kelompok yang akan dilaksanakan serta mengulas sedikit mengenai 

pertemuan sebelumnya, 20 menit menjelaskan materi yang akan 

didiskusikan secara garis besar, dan 5 menit terakhir untuk menutup 

pelajaran. 

Pertemuan kedua pada siklus 2 dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 

14 April 2009 selama 2x45 menit yaitu pukul 08.45-10.30. Rincian 

waktunya adalah sebagai berikut 5 menit membuka pelajaran, 50 menit 

berdiskusi, 10 menit untuk kesimpulan, 20 menit untuk tes evaluasi, dan 5 

menit terakhir untuk menutup pelajaran. Kegiatan yang dilaksanakan pada 

siklus 2 dapat diuraikan sebagai berikut:  

a. Persiapan 

Persiapan pada siklus 2 didasarkan pada hasil refleksi siklus 1, 

sebelum proses pembelajaran  siklus 2 dimulai guru terlebih dahulu 

mengoreksi kekurangan yang ada pada siklus 1. tahap perencanaan 

pada siklus 2 ini, guru tetap merumuskan tujuan pembelajaran yang 

ingin dicapai dalam pembelajaran sejarah dengan menggunakan siskusi 

kelompok. Guru menyusun RPP dan question card, materi yang 

disusun adalah mengenai kebijakan pemerintahan Jepang dibidang 

militer, sosial dan budaya, serta dampaknya bagi kehidupan rakyat 

Indonesia. Pembentukan kelompok pada siklus 2 tidak berubah, masih 

sama seperti pada siklus 1. Lembar observasi untuk mengamati guru 
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dan siswa juga masih sama dan perlu dipersiapkan juga seperti pada 

siklus 1. 

b. Tindakan 

Tindakan yang dilakukan dalam pembelajaran sejarah pada siklus 2 

adalah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun dalam rencana 

pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan diskusi kelompok 

menggunakan media question card. Pertemuan pertama, guru 

memberikan apersepsi dan motivasi kepada siswa. Apersepsi yang 

diberikan menyangkut tentang materi Pendudukan Jepang di 

Indonesia. Pada awal pelajaran guru meminta kepada masing-masing 

kelompok untuk menyampaikan pendapat mengenai bagaimana 

penderitaan bangsa Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Dengan 

begitu siswa akan mendapat gambaran mengenai dampak pendudukan 

Jepang sehingga memudahkan guru untuk menyampaikan pelajaran. 

Guru memberikan arahan mengenai diskusi yang akan dilakukan, 

karena pertemuan hanya 1 jam maka diskusi dilaksanakan pada 

pertemuan berikutnya. Pada pertemuan ini guru menyampaikan materi 

mengenai kebijakan pemerintah Jepang dalam bidang militer, sosial 

ekonomi dan budaya, serta mengemukakan mengenai dampak 

pendudukan Jepang di Indonesia diberbagai bidang. 

Pertemuan kedua, siswa mulai menyesuaikan diri pada kelompok-

kelompok yang sudah dibentuk, posisi duduk siswa dibuat melingkar 

dan berhadap-hadapan agar mereka dapat dengan mudah berinteraksi 
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dengan anggota kelompoknya. sebelum siswa mulai berdiskusi terlebih 

dulu guru memberikan apersepsi dengan memberikan pertanyaan 

mengenai apa yang telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. 

Guru membagikan question card kepada setiap kelompok yang berisi 

pertanyaan mengenai materi yang telah ditentukan. Siswa diminta 

menjawab pertanyaan dari kartu soal dan jawaban ditulis di kartu 

jawaban yang disediakan sesuai dengan warna dari kartu soal tersebut. 

Setiap kelompok bekerja sama dalam menyelasikan kartu soal yang 

diberikan, setiap anak bertanggung jawab terhadap 1 kartu soal dan 

mempunyai keharusan untuk sharing dengan anggota dalam satu 

kelompoknya. Guru memberikan arahan pada kelompok-kelompok 

agar mereka saling bekerjasama.  

Guru meminta kepada setiap kelompok untuk mengajukan 

pertanyaan kepada kelompok lain sesuai dengan pertanyaan yang ada 

dalam kartu soal, dan kelompok lain menanggapi jawaban dari 

kelompok yang diberi pertanyaan. Guru membubarkan kelompok yang 

dibentuk dan siswa kembali ke tempat duduk masing-masing. Pada 

akhir diskusi guru bbersama siswa melakukan kesimpulan mengenai 

apa yang telah dipelajari pada pertemuan hari tersebut dan menjawab 

pertanyaan yang dirasa sulit oleh siswa. Akhir pelajaran dan juga 

sebagai akhir siklus 2, guru melaksanakan evaluasi untuk mengetahui 

presatsi belajar siswa. Kegiatan terakhir yang dilakukan guru adalah 

mengakhiri pelajaran dengan salam. 
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c. Pengamatan 

Pengamatan dilakukan terhadap aktivitas siswa dan kinerja guru. 

aktivitas siswa siklus 2 tercantum dalam tabel 4.4 tersebut ditunjukkan 

bahwa pada aspek kesiapan siswa dalam menerima pelajaran mencapai 

prosentase 71,43%. Kesiapan siswa pada siklus 2 meningkat 

dibandingkan siklus 1(lihat tabel 4.2). Aspek yang kedua yaitu 

perhatian siswa terhadap penjelasan guru prosentasenya adalah 

82,14%. Kerjasama yang ditunjukkan siswa dalam diskusi kelompok 

secara klasikal mencapai prosentase 85,71%, kerjasama siswa pada 

siklus 2 meningkat.  

 Kemampuan siswa dalam menjawab pertanyaan dari guru atau 

kelompok lain mencapai 82,14%, pada aspek ini prosentase menurun 

dari siklus 1. Aspek membuat catatan hasil diskusi pada siklus 2 

meningkat menjadi 57,14%, dibanding siklus 1 yang hanya 25%.  

Aspek terakhir yang diamati adalah kegiatan siswa dalam 

menggunakan question card, pada pembelajaran siklus 2 semua siswa 

menggunakan question card. Prosentase pada aspek penggunaan 

question card adalah 100%. Berdasarkan semua aspek yang diamati, 

aspek yang mendapat prosentase tertinggi adalah aspek dalam 

penggunaan question card.   

Nilai aktivitas siswa perkelompok dapat dilihat pada tabel 4.5. 

Siklus 2 ini nilai semua kelompok mengalami peningkatan 

dibandingkan pada siklus 1. Uraian mengenai nilai akan dijabarkan 
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sebagai berikut. Kelompok 1 mendapat nilai 87,5  sedangkan untuk 

kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 5 mendapat nilai yang sama 

yaitu mendapat nilai 83,33. Kelompok 4 mendapat nilai 79,14, 

sedangkan kelompok 6 dan kelompok 7 juga mendapat nilai yang sama 

yaitu mendapat nilai 70,83.  

Hasil pengamatan terhadap kinerja guru (tabel 4.7) dapat 

dijabarkan bahwa guru dalam memberikan apersepsi dan motivasi 

kepada siswa dikatakan baik karena mendapatkan skor maksimal yaitu 

skor 4 . Penyajian informasi mengenai langkah-langkah pembelajaran 

juga sudah baik, pada aspek mengorganisasikan siswa ke dalam 

kelompok dan menentukan peran siswa guru mendapatkan nilai 

sempurna yaitu mendapatkan skor 4. Aspek membimbing kelompok 

dalam menggunakan question card mendapatkan skor 3, hal serupa juga 

terjadi pada aspek membimbing siswa untuk memecahkan masalah 

yang ada dalam question card serta membimbing siswa untuk bertanya, 

menjawab pertanyaan dan mengemukakan pendapat, pada aspek 

tersebut guru hanya mendapat skor 3. Aspek pengelolaan kelas sudah 

baik kerena guru mendapat skor 3. 

 Aspek mengevaluasi dan membahas hasil diskusi guru mendapat 

skor 3, di sini guru bersama-sama siswa membahas apa yang telah 

dipelajari, menjawab pertanyaan yang dirasa sulit oleh siswa. Akhir 

pelajaran guru menarik kesimpulan dan mengucapkan salam penutup 

kepada siswa, untuk aspek ini guru mendapatkan skor 3. Secara 
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keseluruhan dapat dikatakan bahwa kinerja guru pada siklus 2 sudah 

baik, ini dibuktikan dengan perolehan nilai yaitu sebesar 83,33, 

termasuk dalam kategori A. Kinerja guru pada siklus 2 meningkat 

dibandingkan pada siklus 1. 

d. Refleksi 

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap aktivitas siswa dan kinerja 

guru pada siklus 2 mengalami peningkatan. Nilai tes yang diperoleh 

pada siklus 2 juga mengalami peningkatan, pada siklus 2 ketuntasan 

belajar klasikal sebanyak 37 siswa dengan prosentase 90,24%, nilai 

rata-rata yang diperoleh mencapai 77,31. Pelaksanaan siklus 2 

ketuntasan belajar dan rata-rata kelas yang diperoleh siswa sudah 

mencapai indikator yang telah ditetapkan dalam penelitian, oleh karena 

itu peneliti merasa tidak perlu melakukan siklus 3.  

Peningkatan prestasi belajar siswa dapat disajikan dalam bentuk 

diagram sebagai berikut 
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Gambar 4.5. Prosentase Ketuntasan Klasikal Siswa 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 

model pembelajaran diskusi kelompok menggunakan media question card 

dapat meningkatkan prestasi belajar sejarah siswa kelas XI IS1 SMA Negeri 2 

Wonogiri. Hal ini dapat dilihat dari nilai yang diperoleh oleh siswa, dimulai 

dari pra siklus ketuntasan klasikal sebesar 58,54%. Siklus I mengalami 

peningkatan prosentase sebesar 68,29%. Siklus 2 prosentase ketuntasan 

klasikal adalah 90,24%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa indikator 

keberhasilan yang diuraikan peneliti dapat dikatakan berhasil. 

B. Saran 

1. Pengajaran melalui diskusi kelompok menggunakan media question card 

dapat dijadikan sebagai alternative pengajaran bagi guru. 

2. Guru seyogyanya menciptakan suasana kelas yang menyenangkan 

sehingga siswa merasa nyaman dan menjadi termotivasi untuk belajar. 

 

 

 

 

 

 

  
73 



 74

DAFTAR PUSTAKA 

Arsyad, Azhar. 2007. Media Pembelajaran. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. 

Arikunto, Suharsimi. 2006. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta : PT Bumi 
Aksara. 

---------------------------------. Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktik. 

Jakarta : Rineka Cipta. 

Darsono M, A Sugandhi, Martensi RK, Sutai & Nugroho. 2000. Belajar dan 
Pembelajaran. Semarang : IKIP Semarang Press. 

 
Depdiknas. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. Jakarta: Balai 

Pustaka. 
 
Dimyati dan Mudjiono.1994. Belajar dan Pembelajaran. Jakarta : Depdikbud. 

Hamalik, Oemar. 2003. Proses Belajar Mengajar. Jakarta : Bumi Aksara. 

Johnson, Elaine B. 2008. Contextual Teaching and Learning. Bandung: Mizan 
Learning Center. 

 
Majid, Abdul. 2006. Perencanaan Pembelajaran Mengembangkan Standar 

Kompetensi Guru. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.  
 
Miarso, Yusuf hadi. 2007. Menyemai Benih Teknologi Pendidikan. Jakarta : 

Kencana Prenada Media Group. 
 
Moh. Suryo, Moh Amin. 1984. Pengajaran Remidial. Jakarta : Percetakan Negeri 

RI. 
 
Munib, Achmad. 2004. Pengantar Ilmu Pendidikan. Semarang: UPT UNNES 

Press. 
 
Natawijaya, Rochman. 1983. Pembaharuan Dalam Metode Pengajaran. Jakarta : 

Depdikbud. 
 
Nurhadi, Burhanudin Yasin dan Agus Gerrad Senduk. 2003. Pembelajaran 

Kontekstual dan Penerapannya dalam KBK. Malang : Universitas Negeri 
Malang Press. 

 
Sadiman, Arief, dkk. 1990. Media Pendidikan. Jakarta : Rajawali. 

Sanjaya, Wina. 2006. Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses 
Pendidikan. Jakarta : Kencana Prenada Media. 

  



 75

Slameto. 2003. Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. Jakarta : PT 
Rhineka Cipta. 

 
Soepeno, Bambang. 2002. Statistik Terapan Dalam Penelitian Ilmu-ilmu Sosial 

dan Pendidikan. Jakarta : PT. Rineka Cipta. 
 
Station, Thomas F. 1978. Cara Mengajar Dengan Hasil yang Baik diterjemahkan 

oleh Tahalele. Bandung : CV. Diponegoro. 
 
Sudjiono, Anas. 2008. Pengantar Evaluasi Pendidikan. Jakarta : PT Raja 

Grafindo Persada. 
 
Sugandi, Achmad, dkk. 2004. Teori Pembelajaran. Semarang: Unnes Press. 

Susilo. 2007. Panduan Penelitian Tindakan Kelas. Yogyakarta: Pustaka Book 
Publisher. 

 

 

  


	COVER.rtf
	halaman depan.rtf
	bab skripsi.rtf

