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ABSTRAK 

Hasil belajar kimia siswa kelas X ATPH masih rendah yang ditunjukkan 
dengan masih adanya siswa yang belum tuntas belajar yaitu sebesar 59,37 %. Ada 
anggapan bahwa pelajaran kimia itu sulit. Guru kesulitan mencari respon siswa 

sebagai bentuk pemahaman terhadap materi. Interaksi pembelajaran cenderung 
searah dan keterlibatan siswa masih rendah. Permasalahan yang ingin diungkap 

adalah apakah penggunaan model pembelajaran  Penemuan terbimbing(Guided 
Discovery Learning) dapat meningkatkan hasil belajar kimia siswa kelas X ATPH 
SMK Negeri 2 Tanah Grogot. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

apakah penggunaan Model Pembelajaran Penemuan Terbimbing (Guided 
Discovery Learning) dapat meningkatkan hasil belajar siswa sehingga 

mencapai ketuntasan belajar secara klasikal ≥ 85 %. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di 
kelas X ATPH SMK Negeri 2 Tanah Grogot dan terbagi menjadi dua siklus, di 
mana pada setiap siklus terdiri atas tahap perencanaan, pelaksanaan (tindakan), 

observasi, dan refleksi. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan tes, 
angket, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan analisis 

deskriptif kualitatif. Berdasarkan analisis data penelitian, diperoleh nilai rata-rata 
siswa secara klasikal pada siklus I sebesar 67,81 dan  pada siklus II meningkat 
menjadi 75,63.  Ketuntasan  belajar  siswa  juga  mengalami  peningkatan,  pada  

siklus  I sebesar 68,75 % dan menjadi 87,50 % pada siklus II. Peningkatan hasil 
belajar siswa ini diikuti pula oleh peningkatan aktivitas belajar siswa sebesar 

56,00 % pada siklus I dan meningkat menjadi 80 % pada siklus II. 
Dari hasil penelitian tersebut bahwa penggunaan model pembelajaran 

penemuan terbimbing (Guided Discovery Learning) dapat meningkatkan hasil 

belajar kimia siswa kelas X ATPH SMK Negeri 2 Tanah Grogot, sehingga 
mencapai standar ketuntasan belajar secara klasikal yang diharapkan yaitu 

sebesar 85 %. 
 

Kata Kunci : hasil belajar kimia, model pembelajaran penemuan terbimbing   

 
PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Upaya meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia telah lama 
dilakukan,berbagai inovasi dan program pendidikan telah dilaksanakan.Antara lain 

penyempurnaan kurikulum,pengadaan buku ajar,buku referensi  bahkan pengadaan 
multimedia disekolah. Peningkatan mutu  Pendidik dan tenaga kependidikan 
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melalui berbagai pelatihan, penataran dan peningkatan kualifikasi pendidikan juga 
telah dilaksanakan. Dari berbagai indikator menunjukkan bahwa upaya tersebut 
belum menunjukan bahwa mutu pendidikan meningkat secara signifikan.  

Pengelolaan kegiatan belajar mengajar merupakan proses pembelajaran utuh 
dan menyeluruh yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga 

evaluasi pembelajaran dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang telah 
ditentukan (Daryanto 2009:173). Untuk itulah, seorang guru dituntut untuk dapat 
melaksanakan dan mengelola kegiatan belajar mengajar agar tujuan dalam 

pendidikan dapat tercapai dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. 
 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan 
pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan 
sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pendidikan tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, ada dua dimensi kurikulum, 
yang pertama adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan 

pelajaran, sedangkan yang kedua adalah cara yang digunakan untuk kegiatan 
pembelajaran. 

Berlakunya kurikulum 2013 menuntut guru untuk meningkatkan kompetensi 

tentang cara penyampaian informasi yang efektif kepada peserta didik. Pada saat 
proses belajar–mengajar berlangsung di kelas, akan terjadi hubungan timbal balik 

antara guru dan siswa yang beraneka ragam, dan itu akan mengakibatkan 
terbatasnya waktu guru untuk mengontrol bagaimana pengaruh tingkah lakunya 
terhadap motivasi belajar siswa. Selama pelajaran berlangsung guru sulit 

menentukan tingkah laku mana yang berpengaruh positif terhadap motivasi belajar 
siswa, misalnya gaya mengajar mana yang memberi kesan positif pada diri siswa 

selama ini, strategi mana yang dapat membantu kejelasan konsep selama ini, 
metode dan model pembelajaran  mana yang tepat untuk dipakai dalam 
menyajikan suatu pembelajaran sehingga dapat membantu mengaktifkan siswa 

dalam belajar. 
Salah satu alternatif untuk memperbaiki kondisi pembelajaran yang 

dipaparkan di atas adalah model pembelajaran yang tepat bagi siswa serta dapat 
memecahkan masalah  yang dihadapi. Hudojo (Purmiasa, 2002: 104) mengatakan 
bahwa model pembelajaran akan menentukan terjadinya proses belajar mengajar 

yang selanjutnya menentukan hasil belajar. Berhasil tidaknya proses belajar 
mengajar tergantung pada pendekatan, metode, serta teknik mengajar yang 

dilakukan oleh guru. Untuk itu, guru diharapkan selektif dalam menentukan dan 
menggunakan model pembelajaran. Dalam proses belajar mengajar guru harus 
menguasai prinsip–prinsip belajar mengajar serta mampu menerapkan dalam 

proses belajar mengajar. Prinsip-prinsip belajar mengajar  dalam hal ini adalah 
model pembelajaran yang tepat untuk suatu materi pelajaran tertentu.  

Ilmu kimia merupakan ilmu yang diperoleh dan dikembangkan berdasarkan 
eksperimen yang mencari jawaban atas pertanyaan apa,mengapa dan bagaimana 
gejala alam; khususnya yang berkaitan dengan komposisi, struktur dan sifat, 

transformasi dinamika dan energenetika zat yang melibatkan keterampilan dan 
penalaran. Ilmu kimia merupakan produk temuan sains dan proses.Oleh sebab 

http://wirajunior.blogspot.com/2014/05/contoh-rancangan-penelitian-tindakan.html
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itulah dalam penilaian dan pembelajaran kimia harus memperhatikan karakteristik 
ilmu kimia sebagai produk dan proses.  

Pelajaran kimia merupakan salah satu mata pelajaran yang sering dianggap 

sebagai pelajaran yang “ sulit “. Adanya kesulitan atau kekurang senangan siswa 
terhadap pelajaran kimia dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal 

yang berasal dari dalam diri siswa dan faktor eksternal yang berasal dari luar diri 
siswa. Faktor internal ini dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu faktor jasmaniah, 
faktor psikologis dan faktor kelelahan. Sedangkan faktor eksternal yang 

mempengaruhi siswa dalam kegiatan belajar adalah faktor keluarga, faktor 
sekolah, dan faktor masyarakat (Slameto, 2003:54). 

Berdasarkan pengamatan guru mata pelajaran kimia terhadap kelas X 
ATPH, kekurang senangan siswa terhadap pelajaran kimia dipengaruhi oleh faktor 
psikologis bahwa pelajaran kimia sulit, penuh dengan rumus rumus. Kenyataan ini 

menunjukkan masih rendahnya tingkat pemahaman siswa terhadap 
materi tersebut. Faktor kelelahan , akibat pelajaran kimia dilakukan pada siang hari 

setelah siswa melaksanakan pembelajaran praktek pelajaran kejuruan di lahan. 
Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dalam mengoptimalkan 
pembelajaran yang ada sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa.  

Pembelajaran yang monoton memungkinkan siswa merasakan kejenuhan 
dalam pembelajaran. Siswa lebih senang melanjutkan belajarnya jika kondisi 

pengajaran menyenangkan. Oleh karena itu guru dapat melakukan cara-cara 
seperti: (1) usahakan jangan mengulangi hal-hal yang mereka ketahui, karena akan 
menyebabkan kejenuhan, (2) suasana fisik kelas jangan sampai membosankan, (3) 

hindarkan terjadinya frustasi dikarenakan situasi kelas yang tak menentu atau 
mengajukan permintaan yang tak masuk di akal dan di luar jangkauan pikiran 

manusia dan (4) hindarkan suasana kelas yang bersifat emosional sebagai akibat 
adanya kontak personal (Hamalik 2008:161).  

Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti merasa bahwa penggunaan media 

buku paket saja dalam penyampaian materi pelajaran kimia sangat kurang efektif 
dan efisien. Pembelajaran kimia sering dirasa membosankan oleh siswa dan siswa 

hanya akan belajar apabila besok akan ada ulangan harian. Untuk mengatasi hal 
tersebut diperlukan adanya variasi dalam pembelajaran kimia agar pembelajaran 
tidak monoton. Selain itu, variasi tersebut dapat digunakan sebagai motivasi siswa 

dalam belajar agar dapat tercapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Variasi 
dalam proses pembelajaran secara keseluruhan akan membawa pada suasana 

belajar yangmenyenangkan dan tidak monoton sehingga siswa lebih menyerap 
pelajaran dengan baik dan hasil belajar lebih memuaskan.  

Inovasi pembelajaran menggunakan metode dan pendekatan yang bervariasi 

agar lebih menarik dan mudah dimengerti merupakan tantangan bagi seorang guru 
untuk dapat menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan dan mampu 

meningkatkan keaktifan siswa selama proses pembelajaran. Penggunaan berbagai 
macam model pembelajaran yang merangsang minat siswa untuk aktif dalam 
kegiatan pembelajaran sudah mulai banyak dilakukan di sekolah-sekolah. Salah 

satunya adalah model pembelajaran penemuan terbimbing (Guided Discovery 
Learning). Pembelajaran guided discovery learning adalah suatu model untuk 

mengembangkan cara belajar siswa aktif dengan menemukan sendiri, menyelidiki 



Jurnal Ilmiah Pendidikan Eksakta  Volume III, Nomor 2, Juni 2017 

Marjito  164 

sendiri, dengan bimbingan guru, maka hasil yang diperoleh akan setia dan tahan 
lama dalam ingatan, tidak akan mudah dilupakan siswa. Dengan belajar penemuan, 
anak juga bisa belajar berfikir analisis dan mencoba memecahkan sendiri problem 

yang dihadapi. 
Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian 

tindakan kelas dengan judul “Peningkatan hasil belajar kimia siswa kelas X ATPH 
dengan menggunakan model pembelajaran penemuan terbimbing (guided  
discovery learning) di SMK Negeri 2 Tanah Grogot.” 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah peneliti 
uraikan di atas diketahui bahwa masih rendahnya motivasi belajar siswa serta 
kurang aktifnya siswa  selama proses  pembelajaran,  maka rumusan masalahnya 

adalah sebagai berikut : apakah Penerapan pembelajaran penemuan terbimbing 
dapat meningkatkan hasil belajar dan keaktifan siswa kelas X ATPH pada 

kompetensi dasar menganalisis konsep materi dan perubahannya  di SMK Negeri 2 
Tanah Grogot? 
 

Tujuan Penelitian 
Tujuan umum penelitian ini adalah: 

Untuk mengetahui apakah penerapan pembelajaran penemuan terbimbing 
(guided discovery learning) dapat meningkatkan hasil belajar dan keaktifan 
siswa kelas X ATPH pada kompetensi dasar  menganalisis konsep materi dan 

perubahannya di SMK Negeri 2 Tanah Grogot.  
Tujuan khusus yang ingin dicapai oleh peneliti adalah : 

1. Ketuntasan belajar secara klasikal siswa mencapai 85 % dengan nilai rata-rata 
minimal ≥ 70. 

2. Secara klasikal keaktifan siswa meningkat hingga 80 %. 

 
Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat : 
1. Bagi Guru 

Dapat dijadikan sebagai metode pengajaran alternatif, sehingga keterlibatan 

siswa selama proses pembelajaran dapat meningkat dan siswa menjadi 
termotivasi dalam belajar. 

2. Bagi Siswa 
Meningkatkan peran aktif siswa selama proses pembelajaran dan 
meningkatkan kemampuan siswa dalam mengemukakan pendapat saat diskusi  

berlangsung  serta  melatih  siswa  untuk  bekerjasama,  sehingga siswa menjadi 
senang selama pembelajaran. 

3.  Bagi Sekolah 
 Memberikan wacana baru bagi sekolah untuk menerapkan metode pembelajaran 

yang lebih tepat. 
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KAJIAN PUSTAKA 

Belajar 
Belajar, perkembangan, dan pendidikan merupakan suatu hal yang menarik 

untuk dipelajari. Ketiga gejala tersebut terkait dengan proses pembelajaran. 
Menurut pengertian secara psikologis, belajar merupakan suatu proses perubahan 

tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam 
memenuhi kebutuhan hidup. Hampir semua ahli telah merumuskan dan membuat 
tafsiran tentang "belajar" .  

Belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada 
diri seseorang. Perubahan sebagai hasil dari proses belajar dapat ditunjukkan 

dengan berbagai bentuk, seperti dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, sikap 
dan tingkah laku, ketrampilan, kecakapan dan kemampuan, daya  kreasi,  daya  
penerimaan,  dan  lain- lain  yang  ada  atau  terjadi  pada individu tersebut 

(Sudjana, 2004). 
Menurut Benyamin Bloom dalam Sudjana (2004) belajar adalah perubahan 

tingkah laku yang meliputi ranah kognitif (yaitu pengetahuan atau ingatan, 
pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi), ranah afektif (yaitu 
penerimaan, reaksi, penilaian, organisasi, dan internalisasi) serta ranah 

psikomotorik (yaitu gerakan refleks, ketrampilan gerakan dasar, kemampuan 
perseptual atau ketepatan, gerakan-gerakan skill dan gerakan ekspresif dan 

interpretatif). 
Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai 

hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya (Slameto, 
2003). 

Menurut Skinner dalam Dimyati dan Mudjiono (2002) belajar adalah suatu 
perilaku di mana pada saat orang belajar responnya menjadi lebih baik.Dari 
beberapa definisi tentang belajar di atas, maka dapat disimpulkan bahwa belajar 

adalah suatu kegiatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan dalam diri 
seseorang baik itu mengenai pengetahuan atau sikap yang mencakup tiga aspek 

yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Belajar itu senantiasa merupakan 
perubahan tingkah laku atau penampilan dengan serangkaian kegiatan, misal 
membaca, mengamati, mendengarkan, meniru, dan sebagainya. 

 

Hasil Belajar 

Belajar  dan  mengajar  sebagai  suatu  proses  mengandung  tiga  unsur yang 
dapat dibedakan, yakni tujuan pengajaran (instruksional), pengalaman (proses) 
belajar mengajar, dan hasil belajar. Kemampuan-kemampuan tersebut sesuai 

dengan aspek-aspek tujuan belajar yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan 
psikomotor.  

Sudjana (2004) menyatakan bahwa hasil belajar adalah kemampuan  yang  
dimiliki  siswa  setelah  ia  menerima  pengalaman  belajarnya. Hasil belajar 
merupakan hal yang penting yang akan dijadikan sebagai tolak ukur sejauh mana 

keberhasilan  seorang siswa dalam belajar. Dari hasil belajar, guru dapat  
menilai  apakah  sistem  pembelajaran  yang  diberikan  berhasil  atau  tidak, 

untuk selanjutnya bisa diterapkan atau tidak dalam proses pembelajaran. Hasil 
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belajar dibagi dalam tiga ranah yaitu: 
1. Ranah Kognitif 

Berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri atas enam aspek yaitu 

pengetahuan/ ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. 
2. Ranah Afektif 

Berkenaan  dengan  sikap  yang  terdiri  dari  lima  aspek  yaitu  penerimaan, 
jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, dan internalisasi. 

3. Ranah Psikomotorik 

Berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan kemampuan bertindak. Ada 
enam aspek ranah psikomotorik, yaitu gerakan refleks, keterampilan gerakan 

dasar, kemampuan perseptual, keharmonisan/ ketepatan, gerakan keterampilan 
kompleks, dan gerakan ekspresif dan interpretatif. 

 

Pembelajaran Penemuan (Discovery Learning) 

Model Discovery Learning mengacu kepada teori belajar yang didefinisikan 

sebagai proses pembelajaran yang terjadi bila pelajar tidak disajikan dengan 
pelajaran dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan siswa mengorganisasi 
sendiri. Pembelajaran dengan penernuan (Discovery Learning) merupakan suatu 

komponen penting dalam pendekatan konstruktivis yang telah memiliki sejarah 
panjang dalam dunia pendidikan. Ide pembelajaran penernuan (Discovery 

Learning) muncul dari keinginan untuk memberi rasa senang kepada anak/siswa 
dalam "menemukan" sesuatu oleh mereka sendiri dengan mengikuti jejak para 
ilmuwan.(Nur,2000).     

Pada prinsipnya discovery learning  sama dengan inkuiri. Perbedaannya 
hanya pada masalah yang dihadapkan kepada siswa, pada discovery learning lebih 

menekankan pada ditemukannya konsep atau prinsip yang sebelumnya tidak 
diketahui. Tahap tahap perkembangan anak dimulai dari tahap enaktif (enactive 
stage) ke tahap ikonic (iconic stage) dan berikutnya berkembang ke tahap simbolik 

(symbolic stage). Discovery learning (pembelajaran penemuan) memungkinkan 
siswa untuk bergerak pada ketiga tahapan tersebut di atas saat mereka berhadapan 

dengan informasi- informasi baru. Pertama-tama siswa akan memanipulasi dan 
berbuat sesuatu terhadap bahan-bahan; kemudian mereka akan membentuk 
gambar-gambar saat mereka mencatat ciri-ciri khusus dan melakukan observasi. 

Karena siswa mengalami ketiga tahap tersebut di atas, Brunner yakin siswa akan 
memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu topik. Saat s iswa 

termotivasi dan benar-benar berpartisipasi di dalam proyek penemuan (discovery 
project), pembelajaran penemuan atau discovery learning akan membawa pada 
proses belajar yang sangat baik.  

 
METODE PENELITIAN  

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian tindakan kelas 
(PTK) yang menggunakan data pengamatan terhadap jalannya proses  
pembelajaran  di  kelas,  data  tersebut  kemudian  dianalisis  melalui tahapan 

dalam siklus tindakan. 
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Prosedur Penelitian 
Prosedur penelitian tindakan kelas pada penelitian ini terdiri dari dua siklus. 

Hal ini telah memenuhi persyaratan sesuai dengan pendapat Suyitno (2005) yang 

menyatakan bahwa dalam penelitian tindakan kelas perlu ada siklus kegiatan 
sekurang-kurangnya dua siklus, dimana pada setiap siklus kegiatan pembelajaran 

dimulai dari perencanaan, persiapan tindakan, observasi, refleksi. Perencanaan 
pada kegiatan pembelajaran siklus I didasarkan pada identifikasi masalah yang 
ditemukan, apakah masalah tersebut terjadi karena kondisi pembelajaran siswa 

atau guru. Perencanaan  tindakan  untuk  siklus  II  didasarkan  pada  hasil  refleksi  
hasil belajar siswa pada kegiatan pembelajaran siklus I. 

 

Rancangan Tindakan 
Adapun langkah- langkah yang dilakukan untuk tiap siklus pembelajaran 

dalam prosedur penelitian tindakan kelas ini adalah sebagai berikut: tahap 
Perencanaan, tahap tindakan,tahap observasi dan tahap refleksi 

 

Rincian Prosedur Penelitian 
Sebelum melakukan penelitian tindakan kelas ini, maka seorang peneliti 

terlebih dahulu melakukan : 
1. Observasi awal kelas yang akan diteliti sehingga peneliti akan dapat 

menemukan atau mengetahui permasalahan apa yang dihadapi guru di kelas 
yang berkaitan dengan hasil belajar siswa maupun proses belajar mengajar. 
Setelah mengetahui permasalahan yang timbul maka peneliti dapat 

merencanakan suatu tindakan yang akan dilakukan dalam penelitian. 
2. Menyusun perangkat pembelajaran yang berupa rencana pembelajaran yang 

disetting sebagai PTK, bahan pengajaran yang akan diberikan, menyiapkan 
media pembelajaran, bahan tugas untuk siswa, kisi-kisi soal alat evaluasi serta 
menyusun alat evaluasi. 

 
Sumber dan Jenis Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah siswa kelas X ATPH SMK 
Negeri 2 Tanah Grogot,  rekan guru  mata  pelajaran  kimia  selaku  observer serta 
peneliti selaku guru dalam penelitian ini. 

 
Metode Pengumpulan Data 

Cara  pengambilan  data  dalam  penelitian  ini  antara  lain,  sebagai 
berikut: 
1. Metode Tes 

Metode tes adalah metode pengumpulan data apabila peneliti akan melakukan 
analisa kuantitatif. Tes ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat 

pemahaman siswa mengenai materi setelah diberi panduan pembelajaran 
dengan menggunakan model penemuan terbimbing. Dengan menggunakan 
metode tes ini maka peneliti akan dapat mengetahui apakah hasil belajar kimia 

siswa mengalami peningkatan sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti.  
2. Metode Dokumentasi 

Metode  dokumentasi  adalah  metode  pengumpulan  data  yang  bersumber 
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pada benda yang tertulis. Peneliti secara langsung dapat mengambil bahan 
dokumen yang sudah ada dan memperoleh data yang dibutuhkan. Metode ini 
digunakan untuk memperoleh data daftar nama siswa dan daftar nilai siswa 

serta rencana tindakan Kegiatan Belajar Mengajar.  
3. Metode Angket 

Metode angket adalah metode pengumpulan data melalui faktor pernyataan 
yang diisi oleh para responden sendiri. Metode ini digunakan untuk 
memperoleh data mengenai motivasi siswa sebelum KBM berlangsung dengan 

model penemuan terbimbing. 
4. Observasi 

Observasi merupakan kegiatan memperhatikan objek dengan menggunakan 
seluruh indra 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 
penelitian untuk tindakan berikutnya.  

 

Analisis Data 
Data yang terkumpul dianalisis secara diskriptif kualitatif yaitu 

membandingkan hasil belajar sebelum tindakan dengan hasil belajar setelah 
tindakan. Analisis diskriptif kualitatif memberikan gambaran sejelas-jelasnya 

tentang proses dan pelaksanaan pembelajaran,  serta  berhubungan  dengan  
prestasi  hasil  belajar  siswa. Analisis data yang digunakan adalah: 
1.   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 menggunakan rumus: 

 

Nilai = 
                         

             
  x  100 

 
Siswa yang memperoleh nilai kurang dari 70 dinyatakan mengalami kesulitan 

belajar dan siswa yang memperoleh nilai lebih dari atau sama dengan 70 
dinyatakan telah tuntas belajar.  
Untuk mengukur ketuntasan belajar secara klasikal digunakan rumus: 

 

% ketuntasan klasikal  = 
                               

            
  x  100 % 

 
Ketuntasan belajar klasikal tercapai apabila persentase siswa yang tuntas 

belajar atau siswa yang memperoleh nilai lebih dari atau sama dengan 70 
jumlahnya lebih besar atau sama dengan 85 % dari jumlah seluruh siswa di 

dalam kelas. 
 

2.    Analisis aktivitas siswa 

Data yang digunakan dalam mengukur aktivitas siswa adalah data observasi 
yang dilakukan selama proses pembelajaran. Persentase minimal aktivitas 

siswa secara klasikal yang diharapkan sebesar 80 %.   
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Perhitungan tingkat perkembangan aktivitas siswa dilakukan 
dengan rumus: 

 

Nilai  = 
           

                 
  x  100 % 

 
Dengan kategori / kriteria penilaian sebagai berikut : 
80% sd 100% = sangat baik 

70% sd 79% = baik 
60% sd 69% = cukup 

≤ 59 % = kurang 
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 
Siklus I 

1. Perencanaan 
Berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi pada saat observasi awal maka 

telah direncanakan model pembelajaran penemuan terbimbing pada kompetensi 

dasar menganalisis konsep materi dan perubahannya.  
2. Pelaksanaan 

Pelaksanaan tindakan pada siklus I dilaksanakan sebanyak 4 kali pertemuan 
yaitu pada tanggal 06, 13, 20 dan 27 Agustus 2016. Pelaksanaan pembelajaran 
pada siklus I ini mengacu pada Rencana Pembelajaran (RP) yang telah 

dipersiapkan. Selama pembelajaran berlangsung siswa diberikan latihan- latihan 
soal yang dikerjakan secara kelompok. Selama pembelajaran berlangsung, 

aktivitas  peneliti  maupun siswa  diamati oleh  rekan peneliti yang bertindak 
sebagai pengamat. Pada akhir siklus I dilakukan tes akhir yang berfungsi untuk 
mengukur kemampuan belajar siswa. Hasil tes siklus I terangkum dalam tabel 1 

Tabel 1. Data hasil belajar siswa siklus I 

No Keterangan Perolehan 

1 Nilai terendah 40 

2 Nilai tertinggi 80 

3 Nilai rata-rata kelas 67,81 

 
4 Jumlah siswa yang tuntas belajar 22 

5 Jumlah siswa yang belum tuntas belajar 10 

6 Persentase ketuntasan belajar 68,75 % 

% Sumber : Data diolah 2016 
Berdasarkan data pada tabel di atas diketahui bahwa nilai rata-rata siswa 

pada siklus I mencapai 67,81 dengan persentase ketuntasan belajar sebasar 68,75 
%. 

3. Observasi 
Observasi digunakan untuk mengetahui aktivitas  siswa  maupun  peneliti  

selama  proses  pembelajaran. Observasi terhadap siswa dilakukan oleh peneliti 

dan pengamat.  
Dari aktivitas siswa selama pembelajaran dapat diketahui bahwa keterlibatan  

siswa dalam pembelajaran masih terbilang kurang begitu pula aktivitas peneliti, di 
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mana peneliti belum dapat mengkondisikan siswa dengan baik. 
4. Refleksi 

Berdasarkan data-data yang telah terkumpul pada siklusI,proses 

pembelajaran yang berlangsung masih kurang efektif yang ditunjukkan dengan 
kurang aktifnya siswa selama pembelajaran berlangsung, hal ini dapat dilihat dari 

hasil observasi aktivitas siswa hanya sebesar 56,00%. Namun penggunaan metode 
ini dapat meningkatkan  hasil belajar siswa yang semula 40,63% menjadi 68,75% 
dengan nilai rata-rata kelas yang semula 58,13 menjadi 67,81. Akan tetapi hasil ini 

belum memenuhi target yang ditetapkan peneliti sehingga diperlukan suatu 
perbaikan dalam pembelajaran untuk siklus berikutnya.  

 

Siklus II 
1. Perencanaan 

Pada siklus II ini peneliti merencanakan pembelajaran dengan model yang 
sama pada siklus I hanya saja mengalami beberapa perbaikan berdasarkan hasil 

refleksi siklus I untuk materi perubahan fisika dan perubahan kimia. 
2. Pelaksanaan 

Pelaksanaan tindakan pada siklus II dilaksanakan sebanyak 4 kali 

pertemuan yaitu pada tanggal 03, 10, 17 dan 24 September 2016. Pelaksanaan 
pembelajaran pada siklus II juga mengacu pada Rencana Pembelajaran (RP) yang 

telah dipersiapkan. Prinsip pelaksanaan pembelajaran pada siklus II ini hampir 
sama dengan siklus I, tetapi peneliti lebih menekankan pada proses pembimbingan 
penyelesaian latihan soal dilakukan. Selama pembelajaran aktivitas peneliti 

maupun siswa tetap diamati oleh pengamat. Pada akhir siklus II juga dilakukan tes 
akhir yang berfungsi untuk mengukur kemampuan belajar siswa. Hasil tes siklus II 

terangkum dalam tabel 2. 
Tabel 2. Data hasil belajar siswa siklus II 

No Keterangan Perolehan 

1 Nilai terendah 60 

2 Nilai tertinggi 90 

3 Nilai rata-rata kelas 75,63 

4 Jumlah siswa yang tuntas belajar 28 

5 Jumlah siswa yang belum tuntas belajar 4 

6 Persentase ketuntasan belajar 87,50 % 

Sumber : Data diolah 2016 

 
Berdasarkan data pada tabel diketahui bahwa nilai rata-rata siswa pada 

siklus II mencapai 75,63 dengan persentase ketuntasan belajar sebasar 87,50%. 
 
3. Observasi 

Observasi terhadap siswa dilakukan oleh peneliti dan pengamat. Dari 
aktivitas siswa dan peneliti selama pembelajaran dapat diketahui bahwa  

keterlibatan siswa  dalam  pembelajaran  pada  siklus  II  ini  mengalami 
peningkatan dan telah memenuhi target yang ingin dicapai oleh peneliti. Selain itu 
pada siklus II ini peneliti sudah dapat menerapkan model pembelajaran dengan 
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baik, di mana peneliti sudah dapat mengkondisikan siswa selama pembelajaran. 
4. Refleksi 

Berdasarkan data-data yang telah terkumpul pada siklus II, diketahui 

bahwa proses pembelajaran yang berlangsung pada siklus II ini sudah lebih baik 
dibandingkan dengan siklus I, di mana data peningkatan hasil belajar siswa dapat 

dilihat pada tabel 7, dan data peningkatan keaktifan siswa pada tabel 3. 
Tabel 3. Data peningkatan hasil belajar 

No Siklus  Nilai rata-rata Ketuntasan belajar 
1 I 67.81 68.75% 

2 II 75.63 87.50% 

Sumber : Data diolah 2016 
 

Tabel 4. Data peningkatan aktivitas siswa 

No Siklus  Jumlah skor Persentase keaktifan 
1 I 28 56.00% 

2 II 40 80% 

Sumber : Data diolah 2016 

 

Pembahasan 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan pada materi kompetensi dasar 
Menganalisis konsep materi dan Perubahannya yang terbagi menjadi dua siklus 
pembelajaran. Siklus I terdiri atas 4 kali pertemuan (8 jam pelajaran) masing-

masing pertemuan 2 jam pelajaran. Pertemuan pertama membahas mengenai 
Konsep materi dan sifatnya. Pertemuan kedua membahas mengenai materi dan 

perubahannya. Pertemuan ketiga membahas klasifikasi materi dan pertemuan ke 
empat pelaksanaan tes akhir siklus I.  

Pelaksanaan proses pembelajaran siklus I mengacu pada rencana 

pembelajaran yang telah disusun oleh  peneliti.  Pada  awal  pembelajaran,  
peneliti  mengingatkan  kembali  materi yang sudah dipelajari pada pertemuan 

sebelumnya dan memberikan motivasi kepada siswa sehingga siswa menjadi 
tertarik untuk mempelajari konsep materi lebih lanjut. 

Proses pembelajaran siklus I yang dilakukan oleh peneliti adalah 

mengoptimalkan terjadinya interaksi antara siswa dengan siswa maupun antara 
siswa dengan peneliti selaku guru sehingga proses pembelajaran tidak hanya 

berlangsung satu arah melalui kegiatan kelompok. Selama pembelajaran peneliti 
memberikan latihan- latihan soal yang harus dikerjakan oleh siswa secara 
berkelompok. Pelaksanaan diskusi kelompok bertujuan agar siswa lebih banyak 

berinteraksi  dengan  teman  satu  kelompok  dalam  menyelesaikan  soal  yang 
diberikan  oleh  guru  kepada  mereka,  sehingga  apabila  mereka  mengalami 

kesulitan dalam menyelesaikan soal tersebut dapat bertanya kepada teman satu 
kelompok. Namun apabila semua siswa dalam satu kelompok juga tidak dapat 
menyelesaikan, maka siswa tersebut dapat bertanya kepada guru. 

Pemberian latihan soal dimulai dari soal dengan tingkat kesulitan yang 
rendah ke soal dengan tingkat kesulitan tinggi. Pada akhir pembelajaran, peneliti 

membimbing siswa untuk dapat menarik kesimpulan dari apa yang telah mereka 
pelajari  dan  mengadakan  evaluasi  berupa  tes  akhir  siklus  untuk  mengetahui 
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tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang telah diajarkan. 
Berdasarkan hasil tes akhir siklus I diketahui jumlah siswa yang mengalami 

ketuntasan belajar sebesar 68,75 % hasil ini menunjukkan adanya peningkatan 

dari 40,63 % sebelum diberi tindakan menjadi 68,75 % setelah diberi tindakan 
dan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa terhadap materi yang 

dipelajari. Peningkatan pemahaman ini disebabkan oleh karena adanya keterlibatan  
siswa  selama  proses  pembelajaran  berlangsung.  Melalui  belajar secara 
berkelompok, siswa lebih banyak berinteraksi dengan teman atau dapat dikatakan 

siswa terlibat secara langsung selama pembelajaran sehingga pengetahuan yang 
diperoleh siswa akan lebih lama melekat dalam ingatannya. 

Pada siklus I jumlah siswa yang mengalami ketuntasan belajar meningkat 
menjadi sebanyak 22 siswa dan nilai rata-rata juga mengalami peningkatan 
dari 58.13 pada saat ulangan pra siklus menjadi 67,81 pada saat tes akhir siklus 1. 

Peran peneliti selama proses pembelajaran sangat menentukan keberhasilan belajar 
siswa. Akan tetapi hasil dari tes akhir siklus I ini belum mencapai target yang 

ditentukan oleh peneliti, yaitu jumlah siswa yang mengalami ketuntasan belajar 
sebanyak 85%. Kurang optimalnya hasil belajar siswa pada siklus I disebabkan 
peneliti belum dapat mengkondisikan kelas dengan baik yang ditunjukkan dengan 

masih ada siswa yang ramai sendiri selama proses pembelajaran, dan terdapat 
siswa yang nampak bosan selama kegiatan pembelajaran berlangsung.  

Pada siklus I ini keterlibatan siswa selama proses pembelajaran masih 
dikatakan  kurang  karena  hanya    56 %  siswa  yang  menunjukkan keaktifan 
selama proses pembelajaran berlangsung. Jumlah siswa yang berani untuk  

bertanya  maupun  mengungkapkan  pendapatnya  di  depan  kelas  masih sedikit. 
Selain itu dalam pelaksanaan diskusi siswa belum dapat bekerjasama dengan 

baik, masih terdapat siswa yang hanya bergantung pada siswa lain yang lebih 
pintar di dalam kelompoknya. Kendala lainnya adalah peneliti terlalu cepat dalam 
menyampaikan materi kepada siswa, sehingga siswa kurang memahami materi 

yang disampaikan. Oleh karena itu diperlukan suatu perbaikan-perbaikan proses 
pembelajaran untuk siklus berikutnya, sehingga pada siklus II nantinya akan 

tercipta suatu proses pembelajaran yang menarik dan tidak membosankan bagi 
siswa yang pada akhirnya siswa akan lebih aktif selama proses pembelajaran 
berlangsung. 

Pelaksanaan  siklus  II  terdiri  atas  4  kali  pertemuan  (8  jam  pelajaran) 
masing-masing pertemuan 2 jam pelajaran. Pertemuan pertama membahas 

mengenai lambang unsur. Pertemuan kedua membahas mengenai Rumus kimia. 
Pertemuan ketiga membahas menganai Persamaan reaksi. Pertemuan keempat 
pelaksanaan ulangan siklus II. Proses pembelajaran yang dilakukan peneliti pada 

siklus II tidak jauh berbeda dengan pembelajaran pada siklus I, hanya saja peneliti 
telah melakukan beberapa perbaikan sesuai dengan hasil refleksi kinerja peneliti 

selama siklus I. 
Pada siklus II, peneliti lebih banyak memberikan bimbingan  kepada siswa 

untuk pembuatan laporan yang dikerjakan secara berkelompok dan menyampaikan 

materi secara umum, sehingga siswa lebih banyak berdiskusi dengan kelompoknya 
untuk menyelesaikan tugas yang telah diberikan. Pelaksanaan diskusi ini pun 

masih  dalam  pengawasan  peneliti,  di  mana  peneliti  berkeliling  kelas  untuk 
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mengetahui bagaimana aktivitas dan proses diskusi yang terjadi dalam kelompok. 
Pelaksanaan diskusi kelompok pun sudah terlihat baik, masing-masing siswa dapat 
berbagi peran dalam diskusi kelompoknya dan sudah tidak saling menggantungkan 

kepada teman yang lain. Peneliti juga memberikan bantuan berupa pengarahan 
kepada siswa apabila siswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas. 

Hasil  yang  diperoleh  adalah  bahwa  pada  siklus  II  ini  aktivitas  siswa 
meningkat sebesar 24,00% dari 56,00% pada siklus I menjadi 80% pada siklus II. 
Selain keberanian dalam bertanya, siswa juga mulai berani untuk  

mempresentasikan jawaban hasil diskusi kelompoknya di depan kelas dan 
menanggapi atau mengemukakan jawaban yang dimilikinya dalam diskusi kelas. 

Nilai rata-rata kelas siswa pun mengalami peningkatan di mana nilai rata-rata 
dari 67.81 pada siklus I meningkat menjadi 75.63 pada siklus II  

Peningkatan juga ditunjukkan pada jumlah siswa yang mengalami 

ketuntasan belajar dari 68,75% pada siklus I menjadi 87,50% pada siklus II 
.Pelaksanaan proses pembelajaran dengan menggunakan model penemuan 

terbimbing pada prinsipnya hampir sama dengan model inkuiri. Tetapi dalam 
penerapan model ini, metode yang dipakai peneliti terdapat penekanan pada 
pengoptimalan siswa untuk berinteraksi dan berlatih mengerjakan tugas. Pada 

metode ini, siswa dituntut untuk aktif di dalam diskusi kelompok dan juga siswa 
diberi tugas yang harus dikerjakan secara kelompok. 

Berdasarkan analisis dan hasil pembahasan, maka keterlibatan siswa selama 
proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran penemuan 
terbimbing  mengalami peningkatan sehingga tingkat pemahaman dan hasil belajar  

siswa  juga  turut  meningkat  karena  siswa  mengalami  sendiri  setiap kegiatan 
pembelajaran. Pengalaman ini mereka peroleh dengan berlatih mngerjakan tugas 

yang diberikan oleh guru, sehingga apabila mereka menemukan kesulitan akan 
bertanya kepada teman maupun guru. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

KESIMPULAN  

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti 
uraikan, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut : 
1. Pembelajaran dengan menggunakan model penemuan terbimbing  dapat 

meningkatkan hasil belajar dan keaktifan siswa kelas X ATPH SMK Negeri 
2 Tanah Grogot. 

2. Ketuntasan  belajar  yang  dicapai  secara  klasikal  siswa  sebesar  87,50% 
dengan nilai rata-rata kelas 75,63. Keaktifan belajar yang dicapai siswa secara 
klasikal sebesar 80%. 

 

SARAN 

Berdasarkan  pelaksanaan  penelitian  dan  hasil  penelitian  yang  telah 
diperoleh, maka peneliti dapat memberikan saran: 
1. Bagi peneliti yang ingin menerapkan metode ini hendaknya dapat mengatur 

waktu dengan baik, sehingga tidak banyak waktu yang terbuang untuk 
mengkondisikan siswa di kelas. 

2. Selama proses pembelajaran, guru hendaknya menggunakan cara-cara 
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mengajar yang bervariatif dan menarik perhatian siswa sehingga siswa tidak 
merasa bosan. 

3. Pemberian  tugas  kepada  siswa  hendaknya  dilakukan secara  kontinyu  

sehingga  siswa  selalu  dalam  keadaan  berlatih  dan tidak  menghabiskan  
waktu  hanya  untuk  berbicara  sendiri  dengan teman satu kelompok. 
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