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Berdasarkan hasil observasi awal pada pembelajaran sejarah di kelas VII SMP N 7 
Semarang, pada umumnya penyampaian pengetahuan masih didominasi dari guru ke siswa 
yang berakibat pada hasil belajar siswa yang belum bisa mencapai ketuntasan sebesar 75 %. 
Untuk meningkatkan hasil belajar siswa, maka dilakukan penelitian tindakan kelas dengan 
metode pengajaran diskusi dengan media question card pada siswa VII D SMP N 7 
Semarang.  

Dipilihnya kelas VIII D karena kelas ini memiliki tingkat pemahaman yang rendah, 
diperkuat dengan rata-rata hasil belajarnya paling rendah dibandingkan dengan kelas-kelas 
yang lain yaitu 65,1 dengan ketuntasan klasikal 64,7%. Hal ini menunjukkan bahwa masih 
banyak siswa yang memperoleh nilai < 65 yaitu 32,3% dan dapat dikatakan bahwa target 
ketuntasan belajar secara klasikal 85% jumlah siswa dalam satu kelas memperoleh nilai ≥ 65 
belum tercapai. Penelitian ini terdiri dari 2 siklus. Tiap siklus terdiri dari 4 tahap yaitu 
perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada peningkatan dari satu siklus ke siklus 
berikutnya, baik dari segi tingkat hasil belajar siswa, maupun tingkat keaktifan 
siswa,kegiatan guru dan kondisi situasi kelas  yang diukur melalui lembar observasi. Data 
tentang hasil belajar siswa pada siklus I nilai rata-ratanya sebesar 69,7 dengan persentase 
ketuntasan klasikal 73,5%, pada siklus II nilai rata-rata meningkat menjadi 76,1 dengan 
persentase ketuntasan klasikal 88,2%. Hasil penelitian tersebut telah mencapai indikator 
keberhasilan yang telah ditetapkan yaitu 75% dari seluruh jumlah siswa terlibat secara aktif 
dalam proses pembelajaran dan secara klasikal sekurang-kurangnya 85% siswa mencapai 
tujuan pembelajaran dengan nilai minimal 65. Peningkatan hasil evaluasi siswa dari siklus I 
sampai siklus II disebabkan banyak siswa termotivasi dan aktif dalam pembelajaran. 



 

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penggunaan 
metode Diskusi dengan media Question Card dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 
VII SMP N 7 Semarang. Oleh karena itu, maka disarankan untuk digunakan dalam 
pembelajaran IPS Sejarah agar guru dapat lebih aktif dan kreatif menggunakan metode 
pembelajaran dan memanfaatkan  media sebagai bahan acuan pembelajaran, disamping itu 
penggunaan metode diskusi dapat meningkatkan daya kritis dan kraetifitas siswa 
mengungkapkan pendapat di saat proses pembelajaran berlangsung. 

 


