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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar Bahasa 

Inggris siswa dan memperbaiki proses pembelajaran dengan mengunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe TPS di kelas X BDP 2 SMK Negeri 1 Solok Selatan. 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa di kelas X BDP 2 SMK Negeri 1 Solok 

Selatan dengan jumlah siswa 21 orang yang terdiri dari 5 orang siswa perempuan 

dan 16 orang siswa laki-laki. Pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri atas 3 

(tiga) jenis yaitu tes, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian 

yang telah peneliti lakukan maka peneliti dapat menarik kesimpulan dari 

penelitian ini sebagai berikut bahwa penerapan model Example non example 

mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa pada materi signs 

and symbols disiklus I meningkat pada siklus II. Melalui kompetensi kelompok 

menjadikan siswa semangat dan aktif dalam proses pembelajaran. Penggunaan 

media dalam proses pembelajaran, mampu membangkitkan semangat siswa dalam 

mengikuti proses pembelajaran. 

 

Kata Kunci : Bahasa Inggris, Recount Text, Model Pembelajaran Kooperatif 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang  

Dalam menghadapi tuntutan situasi perkembangan zaman dan pembangunan 

nasional, Sistem Pendidikan Nasional harus dapat dilaksanakan secara tepat guna 

dan hasil dalam berbagai aspek, dimensi, jenjang dan tingkat pendidikan.Dalam 

era pembangunan ini pendidikan sangat penting. Dengan pendidikan akan 

diperoleh manusia yang cerdas dan mampu memenuhi tuntutan pembangunan. 

Berhubungan dengan hal itu maka perlu adanya suatu pembelajaran Bahasa 

Inggris. Secara keseluruhan mata pelajaran Bahasa Inggris di SMK berfungsi 

untuk mengembangkan kemampuan bernalar, berkomunikasi dan mengungkapkan 

pikiran dan perasaan serta kesatuan bangsa. Mata pelajaran Bahasa Inggris pada 

hakekatnya adalah belajar berkomunikasi, yang diarahkan untuk meningkatkan 

kemampuan siswa dalam berkomunikasi antara yang satu dengan yang lainnya 
baik lisan maupun tulisan. 

Tujuan di atas menjadi dasar dalam penetapan pokok-pokok bahasan dan 

materi pembelajaran yang disajikan. Berdasarkan pengamatan dalam pembelajaran 

Bahasa Inggris peneliti menyadari bahwa kemampuan siswa dalam menerapkan 4 
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aspek Bahasa Inggris rendah.Misalnya saja dalam aspek membaca, siswa belum 

mampu melakukan berbagai jenis kegiatan membaca untuk mengungkapkan 

pikiran, perasaan dan informasi dalam bentuk text sederhana, khususnya saja pada 

materi recount textdi kelas X BDP 2 SMK Negeri 1 Solok Selatan. Ini terjadi 

karena siswa mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran mereka. Hal ini 

terlihat dari kesalahan dalam mengerjakan soal, sehingga hasil belajar siswa 

rendah. Dalam pelaksanaan proses pembelajaran dikelas guru memberikan tugas 

secara kontinyu berupa soal-soal latihan. Tapi tidak sepenuhnya siswa dapat 

menerapkan 4 aspek Bahasa Inggris yang diajarkan oleh guru. 

Berdasarkan pengalaman peneliti mengajardi kelas X BDP 2 SMK Negeri 1 

Solok Selatanada beberapa faktor yang berpengaruh besar terhadap rendahnya 

hasil belajar siswa. Faktor ini berasaldari sisi siswa dan guru. Beberapa faktor dari 

sisi siswa yaitu kurangnya motivasi siswa dalam belajar, mereka lebih suka 

berbicara dengan temannya, pola pikir siswa yang menganggap bahasa inggris 

adalah pelajaran yang sulit dipahami. Beberapa siswa tidak membawa kamus 

sehingga mereka cendrung menyalin tugas/ latihan temannya karena tidak 

mempunyai kosa kata yang cukup untuk memahami soal. Siswa merasa lelah dan 

mengantuk karena belajar bahasa Inggris pada jam 13 – 15.15 WIB.  

Sedangkan faktor dari sisi guru yaitu kurangnya persiapan guru dalam 

mengajar. Hal ini ditandai dengan tidak tersedianya materi teks dalam bentuk 

fotokopian. Guru hanya menuliskan teks di papan tulis. Minimnya upaya guru 

dalam membangkitkan motivasi dan konsentrasi seluruh siswa dan untuk memberi 

kesempatan kepada siswa berpartisipasi mendengarkan, berbicara, membaca, dan 

menulis, serta melakukan sesuatu yang berhubungan dengan 4 aspek Bahasa 

Inggris yang dijelaskan guru.Bila dilihat dari nilai ulangan siswa, maka diperoleh 

data seperti tabel berikut:   

Tabel 1. Nilai Ulangan Bahasa Inggris Siswa Pada Materi descriptive textdi 

kelas X BDP 2 SMK Negeri 1 Solok Selatan 

Hasil Ketuntasan  

Tuntas Tidak Tuntas 

33% 67% 

Sumber : Hasil penelitian diolah (2018) 

Dari tabel di atas, terlihat banyak siswa yang memperoleh nilai dibawah 

KKM yang ditetapkan oleh sekolah yaitu 75. Dari jumlah siswa 21 orang terlihat 

14 orang siswa yang memperoleh nilai dibawah KKM. 33% dari siswa mengalami 

ketuntusan dan 67% lagi dari siswa belum tuntas. Dengan ini penulis 

menyimpulkan bahwa secara umum hasil belajar Bahasa Inggris di kelas X BDP 2 

SMK Negeri 1 Solok Selatan tergolong rendah. 

Pemecahan permasalahan pembelajaran pada siswa ini sebenarnya harus 

dimulai dari guru.Seorang guru harus mampu membuat siswa belajar dengan 

baik.Guru seharusnya dapat mengajarkan Bahasa Inggris dengan menggunakan 

model pembelajaran yang tepat. Penggunaan model yang tepat, efisien, dan efektif 
sangat menentukan hasil belajar siswa dan menjadikan suasana pembelajaran 

Bahasa Inggris terkesan tidak menoton. 

Model pembelajaran yang digunakan adalah Think Pair and Share (TPS) 

merupakan salah satu tipe kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola 
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interaksi siswa. Model ini dapat melatih siswa untuk saling berbagi, saling bekerja 

sama, tidak menang sendiri, dan mau menerima pendapat teman lain, oleh karena 

itu penelitian tindakan kelas ini peneliti tertarik untuk memilih judul 

“Meningkatkan Hasil Belajar Bahasa Inggris Siswa pada Materi Recount text 

dengan menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair and Share 

(TPS) Kelas X BDP 2 SMK Negeri 1 Solok Selatan”. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka yang menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: Apakah dengan menggunakan model pembelajaran 

Kooperatif tipe TPS dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

Bahasa Inggris materi recount text di kelas X BDP 2 SMK Negeri 1 Solok 

Selatan? 

 

Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar 

Bahasa Inggris siswa dan memperbaiki proses pembelajaran dengan mengunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe TPS di kelas X BDP 2 SMK Negeri 1 Solok 

Selatan. 

 

Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi Guru 

Dapat menjadi acuan dan pedoman guru Bahasa Inggris dalam memilih dan 

menggunakan model pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai 

dengan baik. 

2. Bagi Sekolah 

Sebagai informasi dalam rangka perbaikan proses belajar mengajar sehingga 

hasil belajar dapat ditingkatkan. 

3. Bagi Siswa 

Membantu siswa meningkatkan pemahaman Bahasa Inggris sehingga hasil 

belajar bisa lebih baik. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Hasil Belajar 

Belajar adalah kegiatan berproses dan merupakan unsur yang sangat 

fundamental dalam penyelenggaraan jenis dan jenjang pendidikan. Hal ini berarti 

keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan sangat tergantung pada keberhasilan 

proses belajar siswa di sekolah dan lingkungan sekitar. Pada dasarnya belajar 

merupakan tahapan perubahan perilaku siswa yang relatif positif dan mantap 

sebagai interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses kognitif (Syah 

dalamAsep dan Abdul, 2013:1). Sudjana (2013:2) berpendapat bahwa belajar 
adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang, 

perubahan sebagai hasil proses belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk 

seperti perubahan pengetahuan, pemahan, sikap dan tingkah laku, keterampilan, 

kecakapan, kebiasaan, serta perubahan aspek-aspek yang ada pada individu yang 
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belajar.Sedangkan menurut Fontana (2008:1.8), “Belajar adalah suatu proses 

perubahan yang relatif tetap dalam perilaku individu sebagai hasil dari 

pengalaman.” 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa belajar adalah 

senantiasa merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan dengan 

serangkaian kegiatan misalnya dengan membaca, mengamati, mendengarkan, 

meniru, dan sebagainya. 

Adapun faktor yang mempengaruhi belajar menurut Muhibbinsyah (2013:9), 

adalah: a. Faktor-faktor dari dalam diri siswa (internal), yakni keadaan/kondisi 

jasmani dan rohani siswa, b. Faktor-faktor dari luar diri siswa (eksternal), yakni 

kondisi lingkungan sekitar siswa, c. Faktor pendekatan belajar (approach to 

learning), yakni jenis upaya belajar siswa yang meliputi model yang digunakan 

siswa untuk melakukan kegiatan mempelajari materi-materi pelajaran. 

Menurut Juliah (2013:15), “Hasil belajar adalah segala sesuatu yang menjadi 

milik siswa sebagai akibat dari kegiatan belajar yang dilakukannya.”Sedangkan 

menurut Humalik (2013:15), “Hasil-hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-

nilai, pengertian-pengertian dan sikap-sikap, serta apersepsi dan abilitas. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

merupakan suatu hasil yang diperolah siswa dari aktivitas belajar yang 

mengakibatkan perubahan tingkah laku yang mencerminkan sampai sejauh mana 

tingkat keberhasilan yang telah dicapai oleh siswa. 

 

Pembelajaran Bahasa Inggris 
Menurut Kentjono (2011:1.4) “Bahasa Inggris adalah sistem lambang bunyi 

yang arbiter, yang dipergunakan oleh para anggota sosial untuk berkomunikasi, 

bekerja sama, dan mengidentifikasi diri.” Sedangkan menurut Santosa, dkk 

(2008:1.2), “Bahasa merupakan alat komunikasi yang mengandung beberapa sifat 

yakni, sistematik, mana suka, ujar, manusiawi dan komunikatif.” 

Menurut Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Depdiknas, 2013:1), 

“Pembelajaran Bahasa Inggris diarahkan untuk meningkatkan kemampuan siswa 

untuk berkomunikasi dalam Bahasa Inggris dengan baik dan benar, baik secara 

lisan maupun tulis, serta menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya kesastraan 

manusia Indonesia.” 

Pembelajaran Bahasa Inggris adalah untuk mengarahkan supaya siswa dapat 

terampil berkomunikasi dalam Bahasa Inggris, baik itu secara lisan maupun 

tulisan, serta baik dalam situasi formal maupun informal. Selain terampil 

berkomunikasi, siswa diharapkan memiliki sikap apresiatif terhadap karya sastra 

Bahasa Inggris. 

 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair and Share (TPS) 

Model pembelajaran menurut beberapa orang ahli yakni, Joyce dan Weil 

dalamTaufina, dkk (2011:1), “Mendefinisikan model sebagai kerangka konseptual 
yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan suatu kegiatan.” Menurut 

Rusman (2011:144) menyatakan, “Model Pembelajaran adalah suatu rencana atau 

pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum (rencana pembelajaran 
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jangka panjang), merancang bahan-bahan pelajaran, dan membimbing pelajaran di 

kelas atau yang lain.” 

Berdasarkan dua pendapat di atas dapat dipahami model pembelajaran 

merupakan kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran 

tertentu yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan oleh guru. 

Adapun beberapa pengertian pembelajaran kooperatif dapat dilihat dari 

beberapa pendapat ahli berikut: Taufina dan Muhammadi (2011:227) 

menyatakan,“Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran dengan 

menggunakan sistem pengelompokan atau tim kecil, yaitu antara 2-4 orang yang 

mempunyai mempunyai suku yang berbeda. “Keberhasilan belajar dari kelompok 

tergantung pada kemampuan dan aktivitas anggota kelompok, baik secara 

individual maupun kelompok. Nurul Hayati dalam Rusman (2011:203), 

“Pembelajaran kooperatif adalah strategi pembelajaran yang melibatkan partisipasi 

siswa dalam satu kelompok kecil untuk saling berintekrasi.” 

Berdasarkan uraian pembelajaran kooperatif diatas dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran dengan menggunakan sistem 

pengelompokan atau tim kecil yang sistem penilaiannya dilakukan terhadap 

kelompok. 

TPS merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif sederhana. Model 

pembelajaran ini merupakan suatu cara yang efektif untuk membuat variasi 

suasana pola diskusi di kelas. Menurut Trianto (2010:81), TPS merupakan jenis 

pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi interaksi siswa. 

Sedangkan Suyatno (2009:54) mengatakan bahwa “TPS adalah model 

pembelajaran kooperatif yang memiliki prosedur ditetapkan secara eksplisit 

memberikan waktu lebih banyak kepada siswa untuk memikirkan secara 

mendalam tentang apa yang dijelaskan atau dialami (berfikir, menjawab, dan 

saling membantu satu sama lain).” 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa TPS adalah model 

pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk bekerja sama dalam kelompok-

kelompok kecil dengan tahap thinking (berfikir), pairing (berpasangan) dan 

sharing (berbagi). 

Atik (2007:5) menyatakan dalam karakteristik TPS ada 3 langkah utama 

yang dilaksanakan dalam proses pembelajaran yaitu langkah think (berfikir secara 

individu), pair (berpasangan) dan share (berbagi jawaban dengan pasangan lain 

atau dengan seluruh kelas). Secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut: 

 Think (berfikir secara individu) 

Dalam tahap think, guru mengajukan suatu pertanyaan atau masalah yang 

dikaitkan dengan pembelajaran siswa ditugasi untuk berfikir secara mandiri 

mengenai pertanyaan atau masalah yang diajukan. Untuk batasan waktu, guru 

harus mempertimbangkan pengetahuan dasar siswa untuk menjawab pertanyaan 

yang diberikan. Kelebihan dari tahap ini adalah adanya teknik “time” atau 

waktu berfikir yang memberikan kesempatan pada siswa untuk berfikir 

mengenai jawaban mereka sendiri sebelum pertanyaan tersebut dijawab oleh 

siswa lain. Selain itu, guru dapat mengurangi masalah adanya siswa yang 

berbicara karena setiap siswa memiliki tugas untuk dikerjakan sendiri.  
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 Pair (berpasangan) 

Pada langkah kedua ini, guru menugasi siswa untuk berpasangan dan 

mendiskusikan mengenai apa yang telah mereka pikirkan. Interaksi selama 

proses ini dapat menghasilkan jawaban bersama. Setiap pasangan saling 

berdiskusi mengenai hasil jawaban mereka sebelumnya sehingga hasil yang 

didapat menjadi lebih baik karena siswa mendapat tambahan informasi dan 

pemecahan masalah yang lain. 

 Share (berbagi jawaban) 

Pada tahap akhir ini, guru menugasi pasangan-pasangan tersebut untuk berbagi 

hasil pemikiran mereka dengan pasangan yang lain atau dengan seluruh kelas. 

Pada langkah ini akan menjadi lebih efektif apabila guru berkeliling dari 

pasangan satu kepasangan yang lainnya. Langkah share merupakan 

penyempurnaan dari langkah-langkah sebelumnya. Langkah ini menolong 

semua pasangan untuk menjadi lebih memahami mengenai pemecahan masalah 

yang diberikan berdasarkan penjelasan kelompok lain.  

Langkah-langkah TPS menurut Kusnandar (2009:367) sebagai berikut: 

“Langkah 1: berfikir (thinking), yaitu guru mengajukan pertanyaan atau isu yang 

terkait dengan pelajaran dan siswa diberi waktu satu menit untuk berfikir 

mengenai jawaban atau isu tersebut. Langkah 2: berpasangan (pairing), yakni guru 

meminta siswa untuk berpasangan dan mendiskusikan mengenai apa yang mereka 

pikirkan. Langkah 3: berbagi (sharing), yakni guru meminta pasangan-pasangan 

tersebut untuk berbagi atau bekerjasama dengan kelas secara keseluruhan 

mengenai apa yang telah mereka bicarakan.” 

Sedangkan sintak TPS menurut Suyatno (2004:67) adalah “Guru menyajikan 

materi secara klasikal, berikan persoalan kepada siswa dan siswa bekerja 

kelompok dengan cara berpasangan sebangku (think – pair), presentasi kelompok 

(share), kuis individual, buat skor perkembangan siswa, umumkan hasil kuis dan 

berikan reward.” Selanjutnya, Buchari (2009:91) menjelaskan sintak TPS sebagai 

berikut: “Pertanyaan diajukan untuk keseluruhan siswa, lali setiap siswa 

memikirkan jawabannya, kemudian siswa dibagi berpasangan dan diskusi. 

Pasangan ini melaporkan hasil diskusinya dan berbagi pemikiran dengan seluruh 

kelas.” 

 

METODE PENELITIAN 

Subjek, Waktu dan Tempat Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa di kelas X BDP 2 SMK Negeri 1 

Solok Selatan dengan jumlah siswa 21 orang yang terdiri dari 5 orang siswa 

perempuan dan 16 orang siswa laki-laki. Penelitian ini telah dilaksanakan pada 

semester ganjil tahun ajaran 2018/2019 pada bulan November. Penelitian 

dilaksanakan di kelas X BDP 2 SMK Negeri 1 Solok Selatan. 

 

Jenis Penelitian 

Jenis penelitian adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Menurut 

Suharsimi, dkk (2012:3), “PTK merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan 

belajar berupa sebuah tindakan, yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam 

sebuah kelas secara bersama.” Menurut Kunandar (2012:721), “PTK adalah suatu 
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kegiatan yang dilakukan oleh guru atau bersama-sama orang lain (kolaborasi) yang 

bertujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan mutu proses pembelajaran di 

kelasnya.” 

 

Prosedur Penelitian 

Penelitian ini terdiri atas empat tahap disetiap siklus sebagai berikut, pada 

tahap perencanaan disusun perencanaan yang menjadi pedoman dalam 

pelaksanaan penelitian. Rencana yang dilakukan tersebut adalah sebelum 

pelaksanaan tindakan, pertama kali peneliti menyiapkan RPP. Dimana untuk satu 

minggu satu kali pertemuan. Membuat instrumen yang digunakan dalam siklus 

PTK. Menyusun alat evaluasi pembelajaran. 

Adapun pelaksanaan tindakan dalam penelitian ini adalah guru menyajikan 

pelajaran, siswa membaca teks recount yang dibagikan oleh guru. Siswa 

mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru secara individu (think). Guru 

membagi kelas menjadi 11 kelompok. Siswa duduk berpasangan (pair). Siswa 

mendiskusikan jawaban mereka dengan pasangan dan dengan kelompok lainnya. 

Guru bertindak sebagai fasilitator, dan motivator pada kerja tiap kelompok. Guru 

memberikan tanggapan terhadap jawaban tersebut dan memberikan jawaban yang 

benar apabila jawaban siswa berbeda. Guru memberi kesimpulan dan evaluasi 

beberapa menit terakhir 

Pada tahap ketiga yaitu pengamatan guru mengamati situasi kegiatan belajar 

mengajar. Keaktifan siswa dalam belajar. Kemampuan siswa dalam bekerja 

kelompok dan menjawab pertanyaan serta menanggapi. Refleksi merupakan 

kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang sudah dilakukan. Refleksi 

berkaitan dengan proses dan dampak tindakan perbaikan yang dilaksanakan serta 

rencana bagi tindakan siklus berikutnya.Hal penting yang harus mendapatkan 

penelitian bagi peneliti adalah perencanaan siklus lanjutan berdasarkan hasil 

refleksi. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri atas 3 (tiga) jenis yaitu tes, 

observasi dan dokumentasi. Tes digunakan untuk mendapatkan data pemahaman 

siswa tentang penguasaan materi pembelajaran. Jenis soal yang digunakan adalah 

essay dengan jumlah soal 5 butir diberikan 10 menit terakhir sebelum proses 

pembelajaran selesai. 

Observasi dilakukan untuk mengamati proses kegiatan pembelajaran yang 

berlangsung pada pembelajaran Bahasa Inggris dengan berpedoman pada 

lembaran-lembaran observasi yang telah disediakan. Penelitidibantu oleh observer 

mengamati apa yang terjadi selama proses pembelajaran baik dari segi aktivitas 

guru maupun aktivitas siswa. Pengamatan yang dilakukan terhadap siswa dilihat 

dari hasil observasi siswa  

Dokumentasi berupa foto untuk memperkuat data baik dari segi guru 
maupun siswa. Dokumentasi diambil pada saat proses pembelajaran Bahasa 

Inggris dengan menggunakan model pembelajaran TPS berlangsung. 
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Teknik Analisa Data 

Analisa data yang dilakukan setelah penerapan tindakan yang bersangkutan 

dilakukan secara spontan dan terencana, dalam penelitian ini data dikumpulkan 

dengan melakukan tes terhadap siswa kelas X BDP 2. Adapun analisa data yang 

dikumpulkan oleh peneliti ada dua jenis, yaitu : 

1. Data Kuantitatif 

Data dikumpulkan pada setiap pengamatan dari pelaksanaan siklus PTK 

dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan teknik persentase.Hasil belajar 

dijumlahkan, dipersentasikan, kemudian dibandingkan. 

Hasil belajar di analisisdengan menggunakan rumus yang dikemukakan 

Asep dan Abdul (2013:130), perhitungan nilai hasil belajar dalam skala 0-100 

adalah sebagai berikut: 

Nilai Siswa = x 100 

Ketuntasan belajar kelas secara klasikal menurut Suharsimi dalam 

Armuna (2011:14), sebagai berikut: 

Ketuntasan Klasikal =  x 100% 

2. Data Kualitatif 

Data yang berupa informasi berbentuk kalimat yang mencari gambaran 

tentang aktivitas siswa berkaitan dengan tingkat pemahaman terhadap suatu 

mata pelajaran (kognitif), dapat dianalisis secara kuantitatif.Menggunakan 

rumus yang dikemukakan Anas (2008:43),sebagai berikut:  

x 100% 

Keterangan:  

p = Angka Presentase 

f = Frekuensi yang sedang dicari presentasenya 

N = Banyak Individu 

 

Indikator Keberhasilan 

Kriteria keberhasialan adalah jika variabel yang diukur mencapai Kriteria 

Ketuntusan Minimal (KKM) yaitu 75yang diukur dengan lembaran tes dan 

dikatakan berhasil apabila ≥ 75 % siswa mendapatkan nilai lebih atau sama dengan 

KKM 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Siklus I 

Setelah dilakukan penelitian di kelas X AP 1 SMK Negeri 1 Solok Selatan, 

dengan 2 siklus, siklus 1 dilakukan sebanyak 2 kali pertemuan.Di bawah ini 

dipaparkan nilai siswa kelas X AP 1 SMK Negeri 1 Solok Selatan,pada siklus 

pertama. 
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Tabel 2. Hasil pada siklus I 

Keterangan Pertemuan I Pertemuan 2 

Lulus KKM 48 % 52% 

Belum lulus 

KKM 

52% 48% 

Sumber : Hasil penelitian diolah (2018) 

Berdasarkan tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada siklus I 

pertemuan I siswa yang lulus KKM hanya 48% meningkat di pertemuan kedua 

sebanyak 52%. Hal ini dirasa kurang sehingga perlu melanjutkan siklus. 

Belum tercapainya tujuan pembelajaran di siklus I sesuai dengan yang 

diharapkan dikarenakan adanya kelemahan dan kendala yang terjadi dalam proses 

pembelajaran, sehingga peneliti dan obsever melakukan refleksi (perenungan dan 

diskusi), untuk melihat kelemahan dan kendala yang terdapat pada siklus I. Dari 

hasil refleksi, didapatkan kelemahan sekaligus solusi perbaikan tindakan untuk 

siklus II seperti tabel di bawah ini. 

Tabel 3. Kelemahan  dan Solusi Tindakan Untuk Siklus II 

No Kendaladan kelemahan 

yang terjadi di siklus I 

Alternatif solusinya 

1 Adanya beberapa siswa 

yang sulit untuk memahami 

materi pembelajaran,  

Peneliti memberikan pembelajaran 

dengan menggunakan contoh atau  

gambar-gambar  yang sesuai dengan 

materi pembelajaran 

2 Adanya siswa yang kurang 

aktif bekerja dalam 

kelompoknya  

Peneliti akan memberikan bimbingan 

pada kelompok yang kelihatan pasif.  

3 Di dalam siklus I 

penguasaan kelas yang 

dilakukan peneliti tidak 

efektif 

Memperbaiki penguasaan kelas 

peneliti supaya lebih efektif pada 

siklus II 

Sumber : Hasil penelitian diolah (2018) 

 

Siklus II 

Sama halnya dengan siklus I, pada siklus II juga dilakukan penelitian 

sebanyak 2 kali pertemuan, yaitu pada tanggal 10-11-2017 pertemuan pertama, 

sedangkan pertemuan keduanya pada tanggal 11-11-2017. Dari siklus II ini 

didapatkan 2 nilai tes seperti tabel di bawah ini. 

Tabel 4. Hasil pada siklus I 

Keterangan Pertemuan I Pertemuan 2 

Lulus KKM 68 % 96% 

Belum lulus 

KKM 

32% 4% 

Sumber : Hasil penelitian diolah (2018) 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa terjadi perubahan yang signifikan 

dari siklus I ke siklus II dilihat dari jumlah siswa yang lulus KKM pada pertemuan 

I sebanyak 68%, sedangkan pada pertemuan kedua sebanyak 96%.  
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Secara keseluruhan pelaksanaan siklus II telah menunjukkan hasil penelitian 

yang cukup memuaskan dibandingkan dengan siklus I, pada tabel di bawah ini 

dapat dilihat perbandingan hasil belajar siswa dalam pembelajaran dari siklus 

pertama dan siklus dua. 

Pembahasan 

Hasil dari perbaikan refleksi siklus I, yang dijadikan sebagai acuan dalam 

menjalani proses pembelajaran di siklus II, ternyata memberikan hasil yang baik. 

Hasil belajar siswa mengalami peningkatan dari siklus I kesiklus II, hal itu 

dibuktikan dengan meningkatnya hasil belajar siswa pada pembelajaran secara 

klasikal. Peningkatan hasil belajar secara klasikal belum menentukan setiap 

individu siswa mengalami peningkatan hasil belajarnya.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan maka peneliti dapat 

menarik kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut bahwa penerapan model 

Example non example mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Hasil belajar 

siswa pada materi signs and symbols disiklus I meningkat pada siklus II. Melalui 

kompetensi kelompok menjadikan siswa semangat dan aktif dalam proses 

pembelajaran. Penggunaan media dalam proses pembelajaran, mampu 

membangkitkan semangat siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. 

 

Saran  

 Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini, peneliti 

mengajukan saran untuk dipertimbangkan sebagai berikut: 

1. Kepada guru hendaknya bisa meningkatkan semangat dan kreativitas siswa 

dalam belajar, dapat dilakukan dengan menggunakan metode pembelajaran 

yang relevan dengan materi dalam proses pembelajaran seperti yang telah 

dilaksanakan pada siklus I dan II yaitu metode example non example. 

2. Tercapainya tujuan pembelajaran dalam penelitian ini dengan penggunaan 

metode pembelajaran example non example hendaknya guru yang lain dapat 

termotivasi untuk menerapkan model ini di mata pembelajaran dan materi yang 

berbeda. 

3. Kepada kepala sekolah hendaknya dengan adanya penelitian ini dapat 

memotivasi guru lainsupaya melakukan PTK untuk meningkatkan kinerjanya. 

4. Gunakanlah selalu media pembelajaran yang dapat memicu rasa keingintahuan 

siswa sesuai dengan materi pembelajaran. 
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