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ABSTRAK 

Keberhasilan proses belajar mengajar di kelas dipengaruhi oleh berbagai 

faktor. Salah satu faktornya adalah motivasi belajar siswa dalam pembelajaran. 

Rendahnya kualitas pendidikan saat ini berkaitan erat dengan rendahnya 

motivasi belajar  siswa. Untuk memecahkan masalah pembelajaran yang demikian 

perlu dilakukan upaya, yang antara lain berupa pengembangan strategi 

pembelajaran yang mampu mengoptimalkan motivasi belajar siswa 

Penelitian ini dilatarbelakangi kenyataan yang penulis temui dalam 

mengajar mata pelajaran kimia di kelas X TAV SMKN 2 Penajam Paser Utara. 

Fenomena itu adalah  rendahnya motivasi dan ketuntasan belajar siswa  pada 

tahun sebelumnya, sehingga tidak mencapai standar kompetensi yang 

ditetapkan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manfaat penggunaan metode 

diskusi partisipatif terhadap motivasi dan ketuntasan belajar siswa.Metode 

penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan pendekatan 

deduktif.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan metode diskusi 

partisipatif dapat meningkatkan motivasi dan ketuntasan belajar siswa.Untuk itu 

disarankan bagi guru menggunakan metode diskusi partisipatif sebagai salah satu 

alternatif meningkatkan motivasi dan ketuntasan belajar siswa. 

 

Kata kunci : motivasi belajar, ketuntasan belajar, diskusi partisipatif 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang  

Setiap guru menginginkan proses pembelajaran yang dilaksanakannya 

menyenangkan dan berpusat pada siswa. Siswa antusias mengangkat tangan untuk 

menjawab pertanyaan atau memberikan pendapat, bersorak merayakan 

keberhasilan mereka, bertukar informasi dan saling memberikan semangat. Dan 

tujuan akhir dari semua proses itu adalah penguasaan konsep dan hasil belajar 

yang memuaskan.  

Namun kenyataan di lapangan sering kali tidak sesuai dengan harapan guru. 
Sikap siswa yang kurang bergairah, kurang aktif, dan kadang-kadang ada yang 

bermain-main sendiri di dalam kelas, merupakan masalah yang sering dihadapi 

para guru. Keadaan ini bisa disebabkan banyak faktor, misalnya Pokok Bahasan 
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pelajaran yang relatif sulit, cara mengajar guru yang monoton dan kurang menarik 

serta kurangnya guru secara aktif melibatkan siswa dalam pembelajaran. Kondisi 

seperti ini tentu tidak diharapkan terjadi dalam proses belajar mengajar.  

Menurut Nasution, 2000:94 (dalam Nuryanti:2007) pelajaran akan lebih 

menarik dan berhasil, apabila dihubungkan dengan pengalaman-pengalaman di 

mana anak dapat melihat, meraba, mengucap, berbuat, mencoba, berfikir, dan 

sebagainya. Pelajaran tidak hanya bersifat intelektual, melainkan juga bersifat 

emosional. Kegembiraan belajar dapat mempertinggi hasil pelajaran.  

Pencapaian tujuan pendidikan sebagian besar ditentukan oleh keberhasilan 

proses belajar mengajar di kelas. Keberhasilan proses belajar mengajar di kelas 

dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktornya adalah motivasi belajar 

siswa dalam pembelajaran. Banyak pihak yang mensinyalir rendahnya kualitas 

pendidikan saat ini berkaitan erat dengan rendahnya motivasi belajar siswa. 

Untuk memecahkan masalah pembelajaran yang demikian perlu dilakukan upaya, 

yang antara lain berupa pengembangan strategi pembelajaran yang mampu 

mengoptimalkan motivasi belajar siswa dalam rangka peningkatan kualitas 

pembelajaran secara menyeluruh dalam belajar.  

Penelitian ini dilatarbelakangi kenyataan yang penulis temui dalam 

mengajar mata pelajaran kimia di kelas X TAV SMKN 2 Penajam Paser Utara. 

Fenomena itu adalah rendahnya nilai siswa sehingga tidak mencapai standar 

ketuntasan yang ditetapkan yaitu 75. Pada pokok bahasan memahami peran 

kimia dalam kehidupan di tahun pelajaran sebelumnya ketuntasan awal siswa kelas 

X TAV hanya 53 %. 

Pembelajaran kimia di kelas X SMK yang sifatnya kejar waktu dan Pokok 

Bahasan yang coba penulis terapkan ternyata tidak dapat diikuti oleh siswa. 

Pendekatan belajar yang berpusat pada Pokok Bahasan ini membuat siswa 

terlihat kurang antusias karena kurang terlibat dalam proses belajar.Karena itu 

penulis berpikir untuk mencoba menggunakan metode baru yang dapat 

membangkitkan motivasi belajar siswa yaitu metode diskusi partisipatif. 

Metode Pembelajaran diskusi partisipatif merupakan salah satu pendekatan 

pembelajaran motivasional yang diyakini mampu meningkatkan motivasi maupun 

prestasi siswa dalam belajar. Berdasarkan kenyataan diatas maka kami tertarik 

mengkaji pengaruh penggunaan metode diskusi partisipatif pada penelitian 

tindakan kelas ini.  

 

Rumusan Masalah  

Apakah penggunaan metode diskusi partisipatif dapat meningkatkan 

motivasi dan ketuntasan belajar siswa kelas X TAV SMKN 2 Penajam Paser 

Utara pada Pokok Bahasan memahami peran kimia dalam kehidupan ? 

 

Tujuan Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dengan tujuan : Untuk mengetahui 

pengaruh penggunaan metode diskusi partisipatif terhadap peningkatan motivasi 
dan ketuntasan belajar siswa kelas X TAV SMKN 2 Penajam Paser Utara pada 

Pokok Bahasan memahami peran kimia dalam kehidupan. 
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Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan membawa manfaat sebagai berikut: 

a. Bagi sekolah 

Sebagai penambah sumber keilmuan yang baru bagi sekolah, sehingga sekolah 

tersebut lebih sering menggunakan metode diskusi partisipatif sebagai upaya 

menuju terhadap demokratisasi pendidikan 

b. Bagi guru 

Sebagai alat tolak ukur bagi metode yang telah disampaikan oleh guru dalam 

kegiatan belajar mengajar dikelas, sehingga guru dapat menggunakan 

metode yang lebih baik dalam kegiatan belajar mengajar guna mencapai 

berbagai tujuan yang diinginkan. 

c. Bagi peneliti 

Sebagai bahan untuk melaksanakan penelitian selanjutnya dan sebagai 

sumbangsih pemikiran dari peneliti yang merupakan wujud aktualisasi peran 

guru dalam pengabdiannya terhadap sekolah pendidikan.. 

 

KAJIAN PUSTAKA  

Motivasi Belajar  

Motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa yang 

sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku, pada umumnya dengan 

beberapa indikator atau unsur yang mendukung. Menurut Mc Cown (dalam 

Suprayitno,2008) ada 3 tanda motivasi belajar, yaitu adanya keinginan dan inisiatif 

untuk belajar, adanya kesungguh-sungguhan mengerjakan tugas yang diberikan, 

serta adanya komitmen untuk terus belajar (ajeg). 

Salah satu prinsip utama dalam kegiatan pembelajaran adalah siswa/peserta 

didik mengambil bagian atau peranan dalam dalam proses kegiatan belajar 

mengajar yang dilaksanakan untuk itu peserta didik/warga belajar harus 

mempunyai motivasi belajar sehingga dengan mempunyai motivasi belajar yang 

kuat, warga belajar akan menunjukkan minat, aktivitas, dan partisipasinya dalam 

proses pembelajaran yang diikutinya. Dalam proses kegiatan belajar mengajar, 

motivasi mempunyai beberapa manfaat, antara lain dapat memberi semangat 

terhadap peserta didik/warga belajar dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang 

dilaksanakan, memberi petunjuk pada tingkah laku belajar, dapat menentukan 

tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan pembelajaran warga belajar, dapat 

berfungsi sebagai pendorong dalam usaha pencapaian prestasi dan hasil belajar 

yang diharapkan. (Tim MKDK IKIP Surabaya, 1995:81) 

 

Pembelajaran Tuntas 

Metode pembelajaran merupakan penjabaran dari pendekatan, dan 

diimplementasikan oleh teknik pembelajaran. Langkah metode pembelajaran yang 

dipilih memainkan peranan utama, yang berakhir pada semakin meningkatnya 

prestasi belajar siswa. Pembelajaran tuntas (mastery learning) dalam KBK 
dimaksudkan adalah pendekatan dalam pembelajaran yang mempersyaratkan 

siswa menguasai secara tuntas seluruh standar kompetensi maupun kompetensi 

dasar matapelajaran tertentu.  
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Dalam model yang paling sederhana, Carroll (dalam KBK SMA,2004) 

mengemukakan bahwa jika setiap siswa diberikan waktu sesuai dengan yang 

diperlukan untuk mencapai suatu tingkat penguasaan, dan jika dia menghabiskan 

waktu yang diperlukan, maka besar kemungkinan siswa akan mencapai tingkat 

penguasaan kompetensi. 

Harapan dari proses pembelajaran dengan pendekatan belajar tuntas tidak 

lain adalah untuk mempertinggi rata-rata prestasi siswa dalam belajar dengan 

memberikan kualitas pembelajaran yang lebih sesuai, bantuan, serta perhatian 

khusus bagi siswa-siswa yang lambat agar menguasai standar kompetensi atau 

kompetensi dasar. 

 

Metode Mengajar Diskusi Partisipatif 

Metode belajar-mengajar adalah bagian utuh (terpadu, integral) dari proses 

pendidikan-pengajaran. Menurut Djajadisastra,2000 metode ialah cara guru 

mengajarkan suatu pokok bahasan (thema, pokok masalah) sebagai bagian 

kurikulum (isi, Pokok Bahasan pengajaran), dalam upaya mencapai sasaran dan 

tujuan pengajaran (tujuan institusional, tujuan pembelajaran umum dan khusus). 

Proses pembelajaran, atau PBM sebagai kerjasama guru-siswa, secara psiko-

pedagogis mengutamakan oto-aktivitas siswa (kemandirian, KBS) sebagai bekal 

pendewasaan diri mengembangkan kemampuan dan penguasaan bidang 

pengetahuan (bidang studi, mata pelajaran). Artinya, dalam PBM peran guru lebih 

bersifat tut-wuri handayani, berjalan bersama (bekerjasama, komunikasi, dialog 

dan hubungan aktab) guru-siswa, ialah suasana pembelajaran di dalam dan di luar 

kelas. 

PBM dan kerjasama guru-siswa mencapai sasaran dan tujuan belajar, ialah 

melalui cara atu metode, yang pada hakekatnya ialah jalan mencapai sasaran dan 

tujuan pendidikan-pengajaran.Jadi, alasan atau nalar guru memilih/menetapkan 

suatu metode dalam PBM (proses intruksional) ialah 1) metode ini sesuai dengan 

pokok bahasan, dalam makna lebih menjadi mencapai sasaran dan tujuan 

instruksional. 2) metode ini menjadi kegiatan siswa dalam belajar (KBS, 

kemandirian) dan meningkatkan motivasi atau semangat belajar. 3) metode ini 

memperjelas dasar, kerangka, isi dan tujuan dari pokok bahasan, sehingga 

pemahaman siswa makin jelas. 4) metode dipilih guru dengan asas di atas 

berdasarkan pertimbangan praktis, rasional dikuatkan oleh kiat dan pengalaman 

guru mengajar. 5) metode yang berdayaguna, belum tentu tunggal, jadi suatu 

metode dapat digunakan secara kombinasi (sintesis terpadu) dan dilengkapi dengan 

media tertentu, bahkan multi-media. Dasar pertimbangan ialah sasaran dan tujuan 

pendidikan pengajaran. 

Di dalam kehidupan, baik lingkungan keluarga maupun lingkungan 

masyarakat, diskusi banyak digunakan sebagai salah satu cara untuk memecahkan 

masalah dan telah menjadi bagian dari kehidupan manusia itu sendiri. Oleh karena 

itu metode ini dipandang penting dikembangkan oleh guru di sekolah 

Metode diskusi adalah suatu penyajian bahan pelajaran dengan cara siswa 
membahas, dengan bertukar pendapat mengenai topik atau masalah tertentu untuk 

memperoleh suatu pengertian bersama yang lebih jelas dan teliti tentang 

topik/sesuatu, atau untuk mempersiapkan dan merampungkan keputusan bersama 
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Tujuan penggunaan metode diskusi adalah agar siswa aktif dalam kegiatan 

belajar mengajar dengan cara membahas dan memecahkan masalah tertentu. 

Metode diskusi sendiri memiliki beberapa manfaat yaitu : 1) menumbuhkan dan 

membina sikap serta perbuatan siswa yang demokratis. 2) menumbuhkan dan 

mengembangkan sikap dan cara berpikir kritis, analitis, dan logis. 3) memupuk 

rasa kerjasama, sikap toleransi dan rasa sosial. 4) membina kemampuan untuk 

mengemukakan pendapat dengan bahasa yang baik dan benar 

Selanjutnya metode partisipatorik adalah suatu cara penyajian bahan 

pelajaran dimana siswa diikutsertakan dalam kegiatan yang sebenarnya dalam 

kehidupan masyarakat. Metode ini dianjurkan untuk dipergunakan dalam 

mengajarkan konsep yang diperkirakan memerlukan keterampilan siswa serta 

diperhitungkan bahwa konsep tersebut akan banyak kegunaan praktisnya bagi 

siswa. 

Secara makna metode diskusi partisipatif merupakan gabungan antara 

metode diskusi dan metode partisipatorik.Metode ini merupakan metode diskusi 

kelompok untuk membahas suatu topik tertentu, dimana tiap anggota kelompok 

wajib turut serta memberikan pendapat atau masukan dalam pemecahan suatu 

masalah. Metode ini dapat membangun suasana saling menghargai perbedaan 

pendapat dan juga meningkatkan partisipasi peserta yang masih belum banyak 

berbicara dalam diskusi yang lebih luas. 

Adapun tujuan utama dari penggunaan metode diskusi partisipatif dalam 

kegiatan belajar mengajar adalah sebagai berikut yaitu untuk mengembangkan 

kemampuan kepada siswa untuk terlibat secara aktif dalam pemecahan masalah 

yang dihadapi, memberikan kepada siswa ketrampilan dan kecakapan dalam 

mengemukakan pendapat di hadapan orang lain, belajar bagaimana bekerja sama 

secara sistematis dalam suatu suatu tim. 

 

METODE PENELITIAN 

Subjek, Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas ini dilakukan pada kelas X TAV (Teknik Audio 

Video) semester ganjil pada mata pelajaran kimia, tahun pelajaran 2018/2019. 

Dilaksanakan selama 6 pekan yakni pekan ke - 3 sampai ke - 4 bulan Juli dan 

pekan ke -1 sampai ke - 4 bulan Agustus 2018 di SMK Negeri 2 Penajam Paser 

Utara.  

 

Persiapan Penelitian 
Penggunaan metode diskusi partisipatif memerlukan persiapan-persiapan 

sebagai berikut yaitu pemilihan masalah/topik diskusi yang sesuai dengan taraf 

kemampuan siswa untuk memecahkannya. Pembagian kelompok secara heterogen, 

artinya dalam tiap kelompok terdapat siswa-siswa dengan kemampuan yang 

berbeda-beda. Kegiatan diskusi kelompok dan penyusunan hasil pengolahan data 

sebagai makalah. Mempresentasikan makalah dihadapan kelompok lain untuk 

menjelaskan atau mendapatkan masukan dari kelompok lain. Memperbaiki 
makalah berdasar hasil diskusi dan masukan saat presentasi sehingga kualitas 

makalah lebih baik. 
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Desain Penelitian  

 Siklus dalam penelitian ini adalah merupakan hal yang paling inti dari 

penelitian tindakan kelas. Dengan siklus itulah sebuah metode dapat diuji secara akurat 

dan lebih mempunyai kridibilitas yang tinggi serta kita dapat mengetahui secara 

seksama pengaruh penggunaan metode yang kita aplikasikan dalam kegiatan belajar 

mengajar. Penelitin ini dilaksanakan dengan dua kali siklus. Untuk memperjelas 

tindakan, berikut disajikan alur penelitian tindakan kelas. 

 

Bagan 3.1 Siklus Penelitian Tindakan Kelas  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumen Penelitian 

 Alat yang digunakan dalam proses pembelajaran (kegiatan belajar 

mengajar) di sekolah ini adalah buku pedoman guru dan siswa kelas X TAV SMK, 

komputer dan LCD suplemen kurikulum 2013 dan lembar pengamatan dan alat 

tulis. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Data berasal dari hasil ketuntasan belajar siswa Kelas X TAV. Jenis data 

yang dikumpulkan berupa data kualitatif dan kuantitatif yang terdiri dari Penilaian 

afektif yang digunakan untuk melihat motivasi belajar siswa dan penilaian hasil 

belajar. Cara pengambilan data berupa lembaran observasi dan tes formatif. 

 

Teknik Analisis Data 

Penelitian tindakan ini adalah bila penguasaan siswa tentang pokok bahasan 

memahami peran kimia dalam kehidupan telah mencapai tingkat ketuntasan 

 

Permasalahan 
Membuat rencana 
pembelajaran 

menggunakan metode 

diskusi partisipatif 

Pelaksanaan 
pembelajaran 

menggunakan metode 

diskusi partisipatif 

Refleksi I 

 

Pengamatan/ 

Analisis Data I 

 

 
Masalah belum 

terselesaikan 

Membuat rencana 
pembelajaran 

menggunakan metode 

diskusi partisipatif 

Pelaksanaan 
pembelajaran 

menggunakan metode 

diskusi partisipatif 

Pengamatan/ 

Analisis Data II 

 

Refleksi II 

 

Siklus I 

Siklus II 
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belajar secara klasikal dan nilai rata-rata siswa minimal 80 % yang dapat dihitung 

menggunakan rumus berikut: 

Ketuntasan belajar secara klasikal = 
siswaseluruh Jumlah 

 tuntasyang siswaJumlah 
 x 100 % 

 

Disamping itu untuk mengetahui hasil belajar secara klasikal dilakukan dengan 

melihat pada nilai rata-rata siswa pada ulangan formatif di kedua siklus. 

 

Nilai rata-rata siswa = 
siswajumlah 

siswaseluruh  nilaiJumlah 
 

 

 

Rencana Tindakan Penelitian 

Berikut kegiatan yang dilakukan oleh peneliti/guru yaitu menetapkan topik 

atau problema yang akan dipecahkan, yaitu pokok bahasan memahami peran kimia 

dalam kehidupan dan aturan main kegiatan diskusi partisipatif, yaitu : 1) Kajian 

tentang Pokok Bahasan Memahami peran kimia dalam kehidupan dibagi atas 3 sub 

(sesuai jumlah kelompok) yaitu peran kimia dalam kehidupan, menunjukkan 

perbedaan perubahan materi serta menunjukkan pemisahan campuran memalui 

praktikum. 2) Ketua kelompok (yang dicetak tebal) mengatur pembagian tugas, 

sehingga tiap anggota mendapat tugas yang berimbang. 3) Tiap kelompok akan 

mempresentasikan dan menjelaskan hasil kerja kelompoknya dihadapan kelompok 

lain dan guru , disertai dengan sesi tanya jawab. 4) Urutan presentasi ditentukan 

secara diundi sehingga tiap kelompok harus selalu siap untuk presentasi. 5) 

Sebelum presentasi tiap kelompok menyerahkan ringkasan hasil kerja 

kelompoknya. 6) Penilaian didasarkan pada ringkasan hasil kerja kelompok, 

keaktivan dan kerja sama saat presentasi serta penguasaan terhadap Pokok 

Bahasan. 7) Setelah sesi presentasi diadakan tes formatif. 8) Guru mengatur 

giliran pembicaraan agar semua siswa tidak serempak berbicara mengemukakan 

pendapatnya masing-masing. 9) Menjaga suasana kelas dan mengatur setiap 

pembicara agar seluruh kelas dapat mendapatkan apa yang sedang dikemukakan. 

10) Mengatur agar sifat atau isi pembicaraan tidak menyimpang dari pokok 

permasalahan. 

Sedangkan kegiatan yang dilakukan oleh siswa adalah 1) Menelaah topik atau 

pokok permasalahan yang diajukan guru. 2) Ikut aktif memikirkan sendiri atau 

mencari sumber atau data dari buku-buku sumber pengetahuan lain agar dapat 

menemukan jawaban pemecahan masalah yang diberikan. 3) Bekerjasama dan 

berpartisipasi dengan anggota kelompok yang lain dalam menyusun makalah 

maupun saat presentasi. 4) Menghormati pendapat teman-temannya walaupun 

tidak setuju dengan pendapat yang dikemukakan 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Siklus I 

Hasil-hasil yang diperoleh pada penelitian tindakan kelas ini dapat kami 

sajikan sebagai berikut pengukuran motivasi belajar dilakukan dengan mengisi 

lembar pengamatan kegiatan siswa selama proses belajar mengajar.  

 

Tabel 1. Hasil Pengamatan Kegiatan Penyaji dalam KBM 

No Kegiatan Jumlah % Predikat 

Penyaji 

1 Sistematis dalam penyajian Pokok Bahasan 32 86 SB 

2 Kemampuan mempresentasikan 25 68 C 

3 Kerjasama dalam tim 28 76 B 

4 

Kemampuan menanggapi dan menjawab 

pertanyaan  30 81 B 

5 Menghargai pendapat peserta  25 68 C 

          

Sumber : Hasil penelitian diolah (2018) 

 

Tabel 2. Hasil Pengamatan Kegiatan Peserta dalam KBM 

No Kegiatan Jumlah % Predikat 

Peserta  

1 Menyimak pemaparan penyaji 29 78 B 

2 Menganalisis paparan Pokok Bahasan  30 76 B 

3 Kerjasama dalam kelompok 21 57 K 

4 Keaktifan mengajukan pertanyaan 33 84 B 

5 Kemampuan memberi umpan balik 23 62 C 

Sumber : Hasil penelitian diolah (2018) 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat pada semua aspek yang diamati masih dalam 

kategori kurang baik aktivitas siswa maupun penyaji dalam mengikuti 

pembelajaran.Dari pengamatan dapat diketahui secara langsung bahwa dengan 

metode tersebut suasana kelas menjadi hidup. Hal ini dibuktikan dengan 

banyaknya siswa yang belum aktif dalam mengajukan pertanyaan dan 

memecahkan suatu permasalahan. Disamping itu siswa belum antusias dalam 

mendengarkan pemaparan materi oleh teman mereka sandiri dan memberikan 

tanggapan, sehingga terlihat ada siswa yang mengantuk, main-main, atau bergurau. 

Sedangkan ketuntasan belajar siswa yang dilakukan dalam siklus I dapat 

dilihat pada tabel berikut :  

 

 

 

 

 



Jurnal Ilmiah Pendidikan Eksakta                Volume IV, Nomor 3, September 2018 

 

 

Susi Puji Astuti   401 

 

Tabel 3. Ketuntasan Belajar Siswa pada Siklus I 

Keterangan Jumlah 

Lulus KKM 23 

Belum Lulus KKM 9 

Nilai Ketuntasan Belajar 71,88 

Sumber : Hasil penelitian diolah (2018) 

 

Dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai ketuntasan siswa secara 

keseluruhan masih di bawah KKM (75) yaitu 71,88 sehingga dirasa masih perlu 

diterapkan di siklus berikutnya. 

Siklus II 

Hasil-hasil yang diperoleh pada penelitian tindakan kelas ini dapat kami 

sajikan sebagai berikut pengukuran motivasi belajar dilakukan dengan mengisi 

lembar pengamatan kegiatan siswa selama proses belajar mengajar.  

 

Tabel 4. Hasil Pengamatan Kegiatan Penyaji dalam KBM Siklus II 

No Kegiatan Jumlah % Predikat 

Penyaji 

1 Sistematis dalam penyajian Pokok Bahasan 39 98 SB 

2 Kemampuan mempresentasikan 36 90 C 

3 Kerjasama dalam tim 34 85 B 

4 

Kemampuan menanggapi dan menjawab 

pertanyaan  38 95 B 

5 Menghargai pendapat peserta  29 73 C 

Sumber : Hasil penelitian diolah (2018) 

 

Tabel 5. Hasil Pengamatan Kegiatan Peserta dalam KBM 

No Kegiatan Jumlah % Predikat 

Peserta  

1 Menyimak pemaparan penyaji 35 88 B 

2 Menganalisis paparan Pokok Bahasan  30 76 B 

3 Kerjasama dalam kelompok 32 80 K 

4 Keaktifan mengajukan pertanyaan 33 84 B 

5 Kemampuan memberi umpan balik 35 88 C 

Sumber : Hasil penelitian diolah (2018) 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat pada semua aspek yang diamati mengalami 

peningkatan aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran. Dari pengamatan 

dapat diketahui secara langsung bahwa dengan metode tersebut suasana kelas 

menjadi hidup. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya siswa yang ikut aktif dalam 

mengajukan pertanyaan dan memecahkan suatu permasalahan. Disamping itu 

siswa terlihat antusias dalam mendengarkan pemaparan materi oleh teman mereka 
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sandiri dan memberikan tanggapan, sehingga tidak terlihat ada siswa yang 

mengantuk, main-main, atau bergurau. 

Sedangkan ketuntasan belajar siswa yang dilakukan dalam siklus I dapat 

dilihat pada tabel berikut :  

 

Tabel 3. Ketuntasan Belajar Siswa pada Siklus I 

Keterangan Jumlah 

Lulus KKM 28 

Belum Lulus KKM 4 

Nilai Ketuntasan Belajar 81,06 

Sumber : Hasil penelitian diolah (2018) 

Dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada siklus II mengalami 

peningkatan yang cukup signifikan dibanding hasil ketuntasa belajar pada siklus I. 

Nilai ketuntasan belajar siswa sudah mencapai diatas KKM (75) 

 

Pembahasan 

Berdasarkan data tersebut, dapat dijawab sekaligus dibahas permasalahan 

PTK yang telah dirumuskan pada bagian pendahuluan. Permasalahan apakah 

penggunaan metode diskusi partisipatif dapat meningkatkan motivasi dan 

ketuntasan belajar siswa pada kelas X TAV SMKN 2 Penajam Paser Utara. 

Peningkatan motivasi belajar dapat dilihat dari peningkatan nilai afektif, sedang 

ketuntasan belajar yaitu dengan tercapainya ketuntasan klasikal pada nilai 

formatif. 

Ketuntasan belajar dan nilai rata-rata siswa pada kedua siklus disajikan 

dalam grafik berikut : 

 

Grafik 1. Ketuntasan Belajar dan Nilai Rata-rata Siswa 

 
Sumber : Hasil penelitian diolah (2018) 
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Pada siklus satu ketuntasan belajar klasikal mencapai 71,88 % yang berarti 

belum memenuhi standar ketuntasan klasikal. Hal ini dikarenakan masih ada 9 

siswa yang tidak tuntas secara individual. Pada siklus kedua ketuntasan 

klasikal.mencapai 87,5 % yang berarti memenuhi standar ketuntasan klasikal serta 

terjadi peningkatan.  

Demikian juga dengan nilai rata-rata siswa, pada penelitian ini terjadi 

peningkatan jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada siklus 1 nilai rata-

rata siswa adalah sebesar 77,06. Meskipun telah melampui kriteria ketuntasan 

minimal (KKM) namun masih dibawah standar pada penelitian ini yaitu sebesar 

80. Pada siklus 2 nilai rata-rata siswa mencapai 81,06 berarti sudah mencapai 

standar penelitian. 

Berdasarkan uraian di atas, maka berhasil dibuktikan bahwa penggunaan 

metode diskusi partisipatif dalam pembelajaran kimia dapat meningkatkan 

motivasi dan ketuntasan klasikal, yang berarti prestasi belajar siswa terbukti 

meningkat. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan nilai rata-rata kelas dari 66 pada 

siklus pertama menjadi 71 pada siklus kedua. 

Berarti secara keseluruhan semua tindakan cenderung mengalami 

peningkatan hasil belajar siswa. Oleh sebab itu disimpulkan penggunaan metode 

diskusi partisipatif dalam pembelajaran kimia dapat meningkatkan motivasi dan 

ketuntasan belajar siswa. 

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dibenahi dalam penggunaan 

metode ini agar dapat mencapai hasil yang maksimal dalam penerapannya. 

Pembenahan (Refleksi) tersebut adalah metode diskusi partisipatif tidak 

digunakan secara simultan, tapi sebagai variasi diantara metode-metode 

mengajar yang lain. Guru harus memberikan reward (penghargaan) bagi siswa 

yang selalu agresif dalam memecahkan berbagai permasalahan dan memberikan 

teguran dan nasihat bagi siswa yang pasip. Guru hendaknya lebih sering berperan 

sebagai fasilitator dan motivator agar siswa dapat dengan mudah memecahkan 

berbagai masalah dan tercipta pendidikan yang demokratis. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas di kelas X TAV SMK Negeri 2 

Penajam Paser Utara dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode diskusi 

partisipatif dalam pembelajaran kimia dapat meningkatkan motivasi dan 

ketuntasan belajar siswa. Adapun kelebihan penerapan metode diskusi partisipatif 

siswa dapat ikut aktif dalam kegiatan belajar mengajar dan lebih berpikir kritis 

dari pada sebelumnya, sehingga suasana kelas menjadi lebih hidup. 

 

Saran 

Disarankan kepada guru-guru IPA pada umumnya dan guru-guru kima pada 

khususnya menggunakan metode diskusi pertisipatif sebagai salah satu variasi 

proses belajar-mengajar disamping penggunaan metode pengajaran yang lain. 
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