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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pengaruh metode strategi guided 

teaching terhadap kemampuan berbicara menggunakan ekonomi bisnis dan 

pengaruh metode strategi guided teaching terhadap motivasi belajar ekonomi 

bisnis . 

Penelitian ini dilakukan di SMK Negeri 1 Tanah Grogot pada bulan 

september, semester ganjil tahun pelajaran 2016/2017. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian tindakan (action research) sebanyak tiga 

putaran. Setiap putaran terdiri dari empat tahap. Sasaran penelitian ini adalah 

siswa Kelas X-PMS 1.  

Dari hasil analisis didapatkan bahwa prestasi belajar siswa mengalami 

peningkatan dari siklus I sampai siklus III yaitu, siklus I (64%,), siklus II (71,79%) 

dan siklus III (89,7%). Maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya 

implementasi strategi guided teaching dapat meningkatkan pemahaman materi 

kebutuhan manusia dan kelangkaan barang dan jasa siswa SMK Negeri1 Tanah 

Grogot, serta model pembelajaran ini dapat digunakan sebagai salah satu 

alternative pembelajaran Ekonomi Bisnis. 

 

Kata kunci: materi kebutuhan manusia, ekonomi bisnis, strategi guided teaching 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 
Pendidikan adalah pengalaman-pengalaman belajar terprogram dalam bentuk 

pendidikan formal dan non formal, dan informal di sekolah, dan diluar sekolah, 

yang berlangsung seumur hidup yang bertujuan optimalisasi pertimbangan 

kemampuan-kemampuan individu agar kemudian hari dapat memainkan peranan 

secara tepat. 

 Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang 

menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada 

setiap jenjang dan jenis pendidikan (Undang-Undang Sisdiknas, 2003). 

Dalam era globalisasi seperti sekarang ini masalah pendidikan, termasuk 

juga pendidikan agama memegang peranan penting dan tanggung jawab yang 

paling besar dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Apalagi 

pendidikan agama merupakan landasan moral dalam melaksanakan pembangunan 

tersebut. Atas dasar itulah sekolah sebagai salah satu lembaga pendidikan harus 
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berperan sebagai wahana untuk memberikan latihan bagaimana cara belajar. Agar 

proses pembelajaran berjalan secara optimal perlu adanya rencana pembuatan 

strategi pembelajaran.  

Pengertian strategi pembelajaran dapat dikaji dari dua kata pembentuknya, 

yaitu strategi dan pembelajaran. Strategi menurut Arthur L. Costa (1985) seperti 

yang dikutip oleh Rustaman (2003; 3) merupakan pola kegiatan pembelajaran 

berurutan yang diterapkan dari waktu ke waktu dan diarahkan untuk mencapai 

suatu hasil belajar siswa yang diinginkan. 

Salah satu cara untuk menata dan mengorganisasi isi pembelajaran adalah 

dengan menggunakan strategi guided teaching. Penggunaan strategi  guided 

teaching memiliki cara-cara yang sistematis dalam mengurutkan isi pembelajaran 

dari mudah ke sulit, dari sederhana ke kompleks. Belajar yang berhasil meski 

melalui berbagai macam aktivitas, baik aktivitas fisik maupun psikis. Aktivitas 

fisik ialah peserta didik giat, aktif dengan anggota badan, membuat sesuatu, 

bermain atau bekerja, ia tidak hanya duduk dan mendengarkan, melihat atau hanya 

pasif. Peserta didik yang memiliki aktivitas psikis (kejiwaan) adalah jika daya 

jiwanya bekerja sebanyak-banyaknya atau banyak berfungsi dalam rangka 

pengajaran. Seluruh peranan dan kemauan dikerahkan dan diarahkan supaya daya 

itu tetap aktif untuk mendapatkan hasil pengajaran yang optimal sekaligus 

mengikuti pelajaran secara aktif. 

Salah satu strategi yang bersifat aplikatif dan menyenangkan adalah strategi  

guided teaching. Strategi  guided teaching adalah cara belajar aktif dan partisipatif 

untuk mengembangkan pengalaman siswa. 

Karena disini setiap individu diberi kebebasan untuk mengeluarkan segala 

aspirasi yang dimilikinya demi mencari jawaban yang dapat membuat dirinya 

puas. Sehingga dapat menerapkan materi yang ia terima dan siswa dapat 

memperagakan sesuai dengan pengetahuan dalam perkembangan ranah 

kognitifnya yang telah ia peroleh dengan baik dan benar.   

Dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis mengambil judul 

“Implementasi Strategi Guided Teaching Terhadap Pemahaman Materi Kebutuhan 

Manusia Dan Kelangkaan Barang Dan Jasa Pada Siswa Kelas X–PMS1 Tahun 

Pelajaran 2016/2017”. 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan suatu 

permasalahan apakah metode strategi guided teaching berpengaruh terhadap 

pemahaman materi kebutuhan manusia dan kelangkaan barang dan jasa siswa 

kelas X –PMS1 Tahun Pelajaran 2016/2017 ? 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dilaksanakan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui implementasi metode strategi guided teaching 

berpengaruh terhadap pemahaman materi kebutuhan manusia dan kelangkaan 

barang dan jasa Siswa Kelas X –PMS1 Tahun Pelajaran 2016/2017. 
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Manfaat Penelitian 

1. Bagi Guru : guru-guru ekonomi bisnis perlu memanfaatkan teknik metode 

strategi guided teaching untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, baik dalam 

hal kualitas proses maupun kualitas hasil. 

2. Bagi Siswa : penelitian ini bermanfaat bagi siswa karena dapat meningkatkan 

dan mengoptimalkan kemampuan siswa dalam penerapan metode strategi 

guided teaching dalam pembelajaran ekonomi bisnis.  

3. Bagi Sekolah : penelitian ini bermanfaat bagi sekolah sebagai referensi 

pembelajaran dan dinamisasi kegiatan belajar mengajar. 

 

Batasan Masalah 

Karena keterbatasan waktu, maka diperlukan pembatasan masalah yang 

meliputi: 

1. Penelitian ini hanya dikenakan pada siswa Kelas X-PMS1. 

2. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September semester ganjil tahun ajaran 

2016/2017. 

3. Materi yang disampaikan adalah kebutuhan manusia dan kelangkaan barang 

dan jasa. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Konsep Strategi Pembelajaran   
Dalam dunia pendidikan strategi dapat diartikan sebagai a plan, method, or 

series of activities designed to achieves a particular educational goal. Strategi 

pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian 

kegiatan yang didisain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (J.R. David 

dikutip dalam Sanjaya, Wina 2008:126). Strategi pembelajaran merupakan rencana 

tindakan (rangkaian kegiatan) termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan 

berbagai sumber daya  atau kekuatan dalam   pembelajaran yang disusun untuk 

mencapai tujuan tertentu. 

Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus 

dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif 

dan efisien.  Kemp  (1995)  yang  dikutip  oleh Wina  S.  (2010:126).  Dilain pihak  

Dick & Carey  (2005:7) menyatakan bahwa strategi pembelajaran adalah 

komponen-komponen dari suatu set materi termasuk aktivitas sebelum 

pembelajaran, dan partisipasi peserta didik yang merupakan prosedur 

pembelajaran yang digunakan kegiatan selanjutnya. 

Dari beberapa pernyataan di atas tentang pengertian strategi pembelajaran, 

penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa strategi pembelajaran adalah usaha 

atau kegiatan seseorang guru yang direncanakan sebelumnya demi kelancaran 

kegiatan tersebut dan untuk mencapai hasil belajar yang baik pada siswa.  

Strategi pembelajaran merupakan hal yang perlu di perhatikan oleh seorang 

guru dalam proses pembelajaran. Paling tidak ada 3 jenis strategi yang berkaitan 

dengan pembelajaran, yakni strategi pengorganisasian pembelajaran, strategi 
penyampaian pembelajaran, dan strategi pengelolaan pembelajaran. 

 Prinsip-prinsip strategi pembelajaran, yaitu prinsip motivasi, prinsip latar 

(konteks), prinsip keterarahan, prinsip hubungan sosial, prinsip belajar sambil 
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bekerja, prinsip individualisasi, prinsip menemukan, prinsip pemecahan masalah, 

prinsip kasih sayang. 

Strategi Pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi 4, yaitu strategi 

pembelajaran langsung (direct instruction), strategi pembelajaran tak langsung 

(indirect instruction), strategi pembelajaran interaktif, strategi pembelajaran 

empirik (experiential) dan strategi pembelajaran mandiri.    

 

Tinjauan Tentang  Penggunaan Strategi Guided Teaching   
Strategi guided teaching adalah strategi yang digunakan, dimana guru 

memberikan sebuah pertanyaan kepada peserta didik untuk mengetahui sejauh 

mana tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang materi sebelum guru 

menyampaikannya.  

Ciri-ciri Strategi guided teaching adalah pertanyaan yang digunakan oleh 

guru diberikan sebelum kegiatan inti pembelajaran, pertanyaan yang diberikan 

mempunyai beberapa alternative jawaban, sangat efektif ketika digunakan dalam 

kelas dengan jumlah siswa yang besar, mencari jawaban dengan diskusi, jawaban 

dipresentasikan oleh salah satu anggota kelompok di depan kelas, membuat poin-

poin jawaban, menggunakan ceramah interaktif, siswa mencatat perbandingan 

yang ada pada poin-poin jawaban dengan keterangan guru.  

Kelebihan strategi ini adalah guru dapat mengetahui sejauh mana siswa 

menguasai bahan pelajaran yang disampaikan, strategi  guided teaching dianggap 

sangat efektif apabila materi pelajaran yang harus dikuasai oleh siswa cukup luas 

sementara itu waktu yang dimiliki untuk belajar terbatas, strategi ini biasa 

digunakan untuk jumlah siswa dalam ukuran kelas yang besar, dan memupuk rasa 

tanggung jawab dalam segala tugas dan pekerjaan. Sedangkan kelemahannya ialah 

strategi guided teaching lebih ditekankan pada menjawab pertanyaan dan 

berpendapat, sulit memberikan tugas karena perbedaan individual anak dalam 

kemampuan minat dan bakat, sering kali peserta didik tidak mengerjakan tugas 

dengan baik karena cukup menyalin pekerjaan temannya.  

Langkah-langkah pelaksanaan strategi guided teaching : (1) Sampaikanlah 

beberapa pertanyaan kepada peserta didik untuk mengetahui pikiran dan 

kemampuan yang mereka miliki, (2) Berikanlah waktu beberapa menit untuk 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menjawab pertanyaan, (3) 

Mintalah peserta didik menyampaikan hasil jawaban mereka dan catat jawaban-

jawaban yang mereka sampaikan, (4) Sampaikan poin-poin utama dari materi yang 

telah disampaikan dengan menggunakan ceramah interaktif, (5) Mintalah peserta 

didik untuk membandingkan jawaban mereka dengan poin-poin yang telah 

disampaikan oleh guru. Catat poin-poin yang dapat memperluas bahasan materi 

guru. 

 

Tinjauan Tentang Pemahaman Siswa   
Pemahaman adalah hasil belajar, misalnya peserta didik dapat menjelaskan 

dengan susunan kalimatnya sendiri atas apa yang dibacanya atau didengarnya, 
memberi contoh lain dari yang telah dicontohkan guru atau menggunakan petunjuk 

penerapan pada kasus lain dan pemahaman ini, menuntut siswa untuk memahami 

dalam tiga ranah pembelajaran (kognitif, afektif dan psikomotorik). Jadi, dari 
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pengertian pemahaman diatas, dapat penulis simpulkan bahwa siswa dapat 

dikatakan paham dalam mencerna pelajarannya. Apabila siswa tersebut mengerti 

serta mampu menjelaskan kembali dengan menggunakan kata-katanya sendiri apa 

yang telah dijelaskan oleh guru atau  membaca pelajaranya dan bahkan mampu 

menerapkannya dalam kehidupannya sehari-hari.  

Ciri-ciri siswa yang dikatakan paham yaitu : (1) Pada ranah kognitif, yaitu 

dia harus tahu dan bisa menjelaskan lewat kata-katanya sendiri tentang penjelasan 

guru pada bidang studi yang di ajarkan. (2) Pada ranah afektif, peserta didik dapat 

memahami pelajaran dengan mengungkapkan keberaniannya bertanya dan 

menjawab setiap persoalan yang muncul pada setiap pembelajaran. Serta dapat 

mengubah dan menampilkan sikap yang lebih baik. (3) Dan pada ranah 

psikomotor, siswa harus memahami untuk dapat melakukan atau mempraktekkan 

hal-hal yang positif atau baik bagi dirinya dan orang lain atas apa yang telah 

dijelaskan oleh seorang guru.  

Instrumen yang digunakan dalam mengevaluasi tingkat keberhasilan atau 

pemahaman belajar antara lain, tes formatif, tes subyektif, dan tes sumatif. 

Menurut Drs. Syaiful Bahri Djamarah, standarisasi atau taraf keberhasilan dalam 

belajar mengajar adalah : (a) Istimewa (maksimal), apabila seluruh bahan pelajaran 

yang diajarkan dapat dikuasai siswa, (b) Baik sekali (optimal), apabila sebagian 

besar (76%-99%) bahan pelajaran dapat dikuasai siswa, (c) Kurang, apabila bahan 

pelajaran yang diajarkan kurang dari 60% yang dapat dikuasai siswa. 

Dengan adanya format daya serap siswa  dan prestasi keberhasilan siswa 

dalam mencapai Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar, maka dapat 

diketahui pemahaman atau keberhasilan dalam kegiatan proses belajar mengajar 

yang dilakukan oleh guru dan siswa. Suatu proses belajar mengajar tentang suatu 

bahan pengajaran dinyatakan berhasil apabila Standar Kompetensi dan 

Kompetensi Dasar dapat dicapai. Oleh karena itu dilakukan tes (ujian) formatif, 

agar lebih cepat diketahui kemampuan daya serap (pemahaman) siswa dalam 

menerima suatu pelajaran.  

Faktor atau unsur-unsur yang dapat mempengaruhi keberhasilan belajar atau 

pemahaman anak didik dalam mengetahui kegiatan belajar mengajar di kelas. 

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan antara lain sebagai berikut: (a) Faktor 

Internal, yaitu faktor jasmaniyah, faktor psikoligis, faktor kematangan fisik 

maupun psikis, (b) Faktor Eksternal, yaitu faktor sosial, faktor budaya, faktor 

lingkungan fisik, faktor lingkungan spiritual atau keagamaan. 

  

Tinjauan Pengaruh Penggunaan  Strategi  Guided Teaching Terhadap 

Pemahaman Siswa Pada Bidang Studi Ekonomi Bisnis 

Adapun tujuan pembelajaran dilihat dari kawasan atau bidang yang dicakup 

dalam tujuan-tujuan pendidikan dapat dibagi menjadi: tujuan kognitif, tujuan 

afektif dan tujuan psikomotorik.  

 

Materi Pembelajaran Ekonomi  Bisnis Kebutuhan Manusia dan Kelangkaan 

Barang dan Jasa 

Beberapa pengertian tentang kebutuhan (needs) antara lain : (1)  Kebutuhan 

adalah segala sesuatu yang perlu dipenuhi agar manusia dapat hidup makmur (2) 
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Kebutuhan adalah segala sesuatu yang perlu dipenuhi agar manusia dapat hidup 

layak (3) Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk 

mencapai kemakmuran. 

Di bawah ini akan diberikan jenis, macam aneka ragam definisi atau 

pengertian dari tiap-tiap kebutuhan manusia selama hidupnya di dunia antara lain : 

(a) Kebutuhan manusia berdasarkan tingkat kepentingan/ prioritas, yaitu 

kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier, (b) Kebutuhan 

manusia berdasarkan sifat, yaitu kebutuhan jasmani/ kebutuhan fisik, kebutuhan 

rohani/kebutuhan mental, (c) Kebutuhan manusia berdasarkan waktu, yaitu 

kebutuhan sekarang/masa kini, (d)  Kebutuhan manusia berdasarkan subjek yang 

membutuhkan/subyek penggunanya, yaitu kebutuhan individual/pribadi, 

kebutuhan sosial/kolektif. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan antara lain, agama atau 

kepercayaan, peradaban/perkembangan zaman, adat istiadat, kemajuan IPTEK, 

tingkat perekonomian, keadaan tempat/lingkungan geografis, serta tingkat 

pendidikan. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian tindakan (action research), karena 

penelitian dilakukan untuk memecahkan masalah pembelajaran di kelas. Penelitian 

ini juga termasuk penelitian deskriptif, sebab menggambarkan bagaimana suatu 

teknik pembelajaran diterapkan dan bagaimana hasil yang diinginkan dapat 

dicapai. 

  

Tempat, Waktu dan Subjek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMK Negeri 1 Tanah Grogot tahun pelajaran 

2016/2017. Penelitian dilaksanakan pada bulan September semester ganjil. Subjek 

dalam penelitian ini adalah siswa kelas X-PMS1 SMK Negeri 1 Tanah Grogot 

materi kebutuhan manusia dan kelangkaan barang dan jasa. 

 

Rancangan Penelitian 

Siklus PTK meliputi planning (rencana), action (tindakan), observation 

(pengamatan), dan reflection (refleksi). Siklus spiral dari tahap-tahap penelitian 

tindakan kelas dapat dilihat pada gambar berikut. 
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Gambar 1. Alur PTK  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Kemmis & Taggart (2010) 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan teknik tes yang 

bertujuan untuk mengetahui ketuntasan belajar siswa secara individual maupun 

secara klasikal dan untuk mengetahui letak kesalahan-kesalahan yang dilakukan 

siswa sehingga dapat dilihat dimana kelemahannya, khususnya pada bagian mana 

TPK yang belum tercapai. Untuk memperkuat data yang dikumpulkan maka juga 

digunakan metode observasi (pengamatan) untuk mengetahui dan merekam 

aktivitas guru dan siswa dalam proses belajar mengajar. 

 

Teknik Analisis Data 

Teknik analisa data yang digunakan adalah analisis data kuantitatif dan pada 

metode observasi digunakan data kualitatif. Cara penghitungan untuk mengetahui 

ketuntasan belajar siswa dalam proses belajar mengajar adalah dengan 

merekapitulasi hasil tes, menghitung jumlah skor yang tercapai dan prosentasenya, 

dan menganalisa hasil observasi yang dilakukan oleh guru sendiri selama kegiatan 

belajar mengajar berlangsung. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Suatu pokok bahasan atau sub pokok bahasan dianggap tuntas secara klasikal 

jika siswa yang mendapat nilai 65 lebih dari atau sama dengan 85%,  sedangkan 

seorang siswa dinyatakan tuntas belajar pada pokok bahasan atau sub pokok 

bahasan tertentu jika mendapat nilai minimal 70. 
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Siklus I 

Tahap Perencanaan 

Pada tahap ini peneliti mempersiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri 

dari rencana pelajaran 1, soal tes formatif 1 dan alat-alat pengajaran yang 

mendukung. Selain itu juga dipersiapkan lembar observasi pengelolaan guide 

teaching, dan lembar observasi aktivitas guru dan siswa. 

 

Tahap Kegiatan dan Pelaksanaan  

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk siklus I dilaksanakan pada 

tanggal 4 September Tahun 2016 di Kelas X-PMS1 jumlah siswa 39 siswa. Dalam 

hal ini peneliti bertindak sebagai pengajar. Adapun proses belajar mengajar 

mengacu pada rencana pelajaran yang telah dipersiapkan. Pengamatan (observasi) 

dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan belajar mengajar. 

Pada akhir proses belajar mengajar siswa diberi tes formatif I dengan tujuan 

untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam proses belajar mengajar yang 

telah dilakukan. Adapun data hasil penelitian pada siklus I adalah sebagai berikut. 

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Tes Formatif Siswa Pada Siklus I 

No Uraian Hasil Siklus I 

1 

2 

3 

Nilai rata-rata tes formatif 

Jumlah siswa yang tuntas belajar 

Persentase ketuntasan belajar 

65 

25 

64% 

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2016) 

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dengan menerapkan pembelajaran 

dengan Guide Teaching diperoleh nilai rata-rata prestasi belajar siswa adalah 65 

dan ketuntasan belajar mencapai 64% atau ada 25 siswa dari 39 siswa sudah tuntas 

belajar. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pada siklus pertama secara klasikal 

siswa belum tuntas belajar, karena siswa yang memperoleh nilai  65 hanya 
sebesar 64% lebih kecil dari persentase ketuntasan yang dikehendaki yaitu sebesar 

85%. Hal ini disebabkan karena siswa masih merasa baru dan belum mengerti apa 

yang dimaksudkan dan digunakan guru dengan menerapkan pembelajaran dengan 

guide teaching. 

 

Siklus II 

Tahap perencanaan 

Pada tahap ini peneliti mempersiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri 

dari rencana pelajaran 2, soal tes formatif 2 dan alat-alat pengajaran yang 

mendukung. 

 

Tahap kegiatan dan pelaksanaan 

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk siklus II dilaksanakan pada 

tanggal 4 Oktober  2016 di Kelas X-PMS1 dengan jumlah siswa 39 siswa. Dalam 

hal ini peneliti bertindak sebagai pengajar. Adapun proses belajar mengajar 

mengacu pada rencana pelajaran dengan memperhatikan revisi pada siklus I, 

sehingga kesalahan atau kekurangan pada siklus I tidak terulang lagi pada siklus II. 

Pengamatan (observasi) dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan belajar 

mengajar. 
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Pada akhir proses belajar mengajar siswa diberi tes formatif II dengan tujuan 

untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam proses belajar mengajar yang 

telah dilakukan. Instrumen yang digunakan adalah tes formatif II. Adapun data 

hasil penelitian pada siklus II adalah sebagai berikut. 

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Tes Formatif Siswa Pada Siklus II 

No Uraian Hasil Siklus II 

1 

2 

3 

Nilai rata-rata tes formatif 

Jumlah siswa yang tuntas belajar 

Persentase ketuntasan belajar 

82,6 

28 

71,79 

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2016) 

 Dari tabel diatas diperoleh nilai rata-rata prestasi belajar siswa adalah 82,6 

dan ketuntasan belajar mencapai 71,79% atau ada 28 siswa dari 39 siswa sudah 

tuntas belajar. Hasil ini menunjukkan bahwa pada siklus II ini ketuntasan belajar 

secara klasikal telah mengalami peningkatan sedikit lebih baik dari siklus I. 

Adanya peningkatan kemampuan berbicara siswa ini karena setelah guru 

menginformasikan bahwa setiap akhir pelajaran akan selalu diadakan tes sehingga 

pada pertemuan berikutnya siswa lebih termotivasi untuk belajar. Selain itu siswa 

juga sudah mulai mengerti apa yang dimaksudkan dan diinginkan guru dengan 

menerapkan pembelajaran dengan metode  pembelajaran guide teaching. 

 

Siklus III 

Tahap perencanaan 

Pada tahap ini peneliti mempersiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri 

dari rencana pelajaran 3, soal tes formatif 3 dan alat-alat pengajaran yang 

mendukung. 

 

Tahap kegiatan dan pengamatan 

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk siklus III dilaksanakan pada 

tanggal 12 Oktober 2016 di Kelas X-PMS1  dengan jumlah siswa 39 siswa. Dalam 

hal ini peneliti bertindak sebagai pengajar. Adapun proses belajar mengajar 

mengacu pada rencana pelajaran dengan memperhatikan revisi pada siklus II, 

sehingga kesalahan atau kekurangan pada siklus II tidak terulang lagi pada siklus 

III. Pengamatan (observasi) dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan belajar 

mengajar. 

Pada akhir proses belajar mengajar siswa diberi tes formatif III dengan 

tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam proses belajar mengajar 

yang telah dilakukan. Instrumen yang digunakan adalah tes formatif III. Adapun 

data hasil penelitian pada siklus III adalah sebagai berikut. 

Tabel 3. Hasil Formatif Siswa Pada Siklus III 

No Uraian Hasil Siklus III 

1 

2 

3 

Nilai rata-rata tes formatif 

Jumlah siswa yang tuntas belajar 

Persentase ketuntasan belajar 

85 

35 

      89,7% 

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2016) 
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Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai rata-rata tes formatif sebesar 85 dan 

dari 39 siswa telah tuntas sebanyak 35 siswa dan 4 siswa belum mencapai 

ketuntasan belajar. Maka secara klasikal ketuntasan belajar yang telah tercapai 

sebesar 89,7% (termasuk kategori tuntas). Hasil pada siklus III ini mengalami 

peningkatan lebih baik dari siklus II. Adanya peningkatan kemampuan berbicara 

pada siklus III ini dipengaruhi oleh adanya peningkatan kemampuan guru dalam 

menerapkan pembelajaran dengan metode Pembelajaran Guide Teaching  sehingga 

siswa menjadi lebih terbiasa dengan pembelajaran seperti ini sehingga siswa lebih 

mudah dalam memahami materi yang telah diberikan. 

 

Pembahasan 

Ketuntasan Kemampuan berbicara Siswa 

Melalui hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran dengan guide 

teaching memiliki dampak positif dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Hal 

ini dapat dilihat dari semakin mantapnya pemahaman siswa terhadap materi yang 

disampaikan guru (ketuntasan belajar meningkat dari siklus I, II, dan III) yaitu 

masing-masing 64%, 71,79%, dan 89,7%. Pada siklus III ketuntasan belajar siswa 

secara klasikal telah tercapai. 

 

Kemampuan Guru dalam Mengelola Pembelajaran 

Berdasarkan analisis data, diperoleh aktivitas siswa dalam proses belajar 

mengajar dengan menerapkan model pengajaran Guide Teaching    dalam setiap 

siklus mengalami peningkatan. Hal ini berdampak positif terhadap prestasi belajar 

siswa yaitu dapat ditunjukkan dengan meningkatnya nilai rata-rata siswa pada 

setiap siklus yang terus mengalami peningkatan. 

 

Aktivitas Siswa Dalam Pembelajaran 

Berdasarkan analisis data, diperoleh aktivitas siswa dalam proses 

pembelajaran   Ekonomi   Bisnis dengan model pengajaran Guide Teaching    yang 

paling dominan adalah, mendengarkan/memperhatikan penjelasan guru, dan 

diskusi antar siswa/antara siswa dengan guru. Jadi dapat dikatakan bahwa aktivitas 

siswa dapat dikategorikan aktif. 

Sedangkan untuk aktivitas guru selama pembelajaran telah melaksanakan 

langkah-langkah kegiatan belajar mengajar dengan menerapkan pengajaran 

konstekstual model pengajaran berbasis masalah dengan baik. Hal ini terlihat dari 

aktivitas guru yang muncul di antaranya aktivitas membimbing dan mengamati 

siswa dalam menemukan konsep, menjelaskan materi yang sulit, memberi umpan 

balik/evaluasi/tanya jawab dimana prosentase untuk aktivitas di atas cukup besar. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan selama tiga siklus, hasil 

seluruh pembahasan serta analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 
model pengajaran guide teaching dapat meningkatkan kualitas pemahaman materi 

kebutuhan manusia dan kelangkaan barang dan jasa, pembelajaran dengan guide 

teaching memiliki dampak positif dalam meningkatkan prestasi belajar siswa yang 
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ditandai dengan peningkatan ketuntasan belajar siswa dalam setiap siklus, yaitu 

siklus I (64%,), siklus II (71,79%), siklus III (89,7%), model pengajaran guide 

teaching dapat menjadikan siswa merasa dirinya mendapat perhatian dan 

kesempatan untuk menyampaikan pendapat, gagasan, ide dan pertanyaan, siswa 

dapat bekerja secara mandiri maupun kelompok, serta mampu 

mempertanggungjawabkan segala tugas individu maupun kelompok, penerapan 

pembelajaran dengan guide teaching mempunyai pengaruh positif, yaitu dapat 

meningkatkan kreatifitas belajar siswa. 

 

Saran 

Dari hasil penelitian yang diperoleh dari uraian sebelumnya agar proses 

belajar mengajar Ekonomi Bisnis lebih efektif dan lebih memberikan hasil yang 

optimal bagi siswa, maka disampaikan saran sebagai berikut: (1) Untuk 

melaksanakan model pengajaran guide teaching memerlukan persiapan yang 

cukup matang, sehingga guru harus mampu menentukan atau memilih topik yang 

benar-benar bisa diterapkan dengan pembelajaran dengan guide teaching dalam 

proses belajar mengajar sehingga diperoleh hasil yang optimal. (2) Dalam rangka 

meningkatkan prestasi belajar siswa, guru hendaknya lebih sering melatih siswa 

dengan berbagai metode pengajaran, walau dalam taraf yang sederhana, dimana 

siswa nantinya dapat menemukan pengetahuan baru, memperoleh konsep dan 

keterampilan, sehingga siswa berhasil atau mampu memecahkan masalah-masalah 

yang dihadapinya, (3) Perlu adanya penelitian yang lebih lanjut, karena hasil 

penelitian ini hanya dilakukan disemester ganjil tahun pelajaran 2016/2017, (4) 

Untuk penelitian yang serupa hendaknya dilakukan perbaikan-perbaikan agar 

diperoleh hasil yang lebih baik. 
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