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ABSTRAK 

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah latar belakang 

yang telah dikemukakan di atas maka masalah pokok dalam penelitian tindakan 

kelas ini dapat dirumuskan sebagai berikut apakah melalui Strategi pembelajaran 

aktif dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran materi Garis dan sudut  bagi 

siswa kelas VII A SMP Negeri 281 Jakarta Tahun Pelajaran 2017/2018? Tujuan 

penelitian ini Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini 

adalah Untuk mengetahui peningkatan efektivitas pembelajaran pada materi garis 

dan sudut  melalui strategi pembelajaran aktif bagi siswa  kelas VII A SMP Negeri 

281 Jakarta Tahun Pelajaran 2017/2018. 

Hasil penelitian ini Pada pra-siklus rata-rata hasil belajar pada mata 

pelajaran Matematika siswa di kelas VII A adalah sebesar 55.8%. Capaian 

tersebut masih jauh dari kriteria minimal, oleh karena itu dilanjutkan penelitian 

dengan menggunakan Strategi Pembelajaran Aktif untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa. Pencapaian keberhasilan pada siklus I didapatkan dari hasil rata-

rata belajar siswa melalui penggunaan Strategi Pembelajaran Aktif tersebut 

meningkat dibandingkan dengan hasil pra-siklus yang mengalami peningkatan 

sebesar 20.2%, hal tersebut menunjukkan bahwa Strategi Pembelajaran Aktif  

dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Dan pada hasilnya menunjukkan bahwa 

pencapaian penilaian pada siklus II didapatkan hasil rata-rata sebesar 88% yang 

masuk dalam kategori baik, hasil ini meningkat sebesar 12%. 

 

Kata Kunci : Efektivitas, Pembelajaran, Aktif, Garis dan Sudut 

  

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Guru memang menempati kedudukan yang terhormat di masyarakat. Guru 

dapat dihormati oleh masyarakat karena kewibawaannya, sehingga masayarakat 

tidak meragukan figur guru. Masyarakat percaya bahwa dengan adanya guru,  

maka dapat mendidik dan membentuk kepribadian anak didik mereka dengan baik 

agar mempunyai intelektualitas yang tinggi serta jiwa kepemimpinan yang 

bertanggungjawab. Jadi dalam pengertian yang sederhana, guru dapat diartikan 

sebagai orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Sedangkan 
guru dalam pandangan masyarakat itu sendiri adalah orang yang melaksanakan 

pendidikan ditempat-tempat tertentu, tidak mesti di lembaga pendidikan yang 

formal saja tetapi juga dapat dilaksanakan dilembaga pendidikan non-formal 

seperti di masjid, di surau/mushola, di rumah dan sebagainya. 
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Peran dan fungsi guru sangat penting dalam proses belajar mengajar. Oleh 

karna itu, situasi yang dihadapi guru dalam melaksanakan pengajaran mempunyai 

pengaruh besar terhadap proses belajar mengajar itu sendiri.dengan demikian, guru 

sepatutnya peka terhadap berbagai situasi yang dihadapi, sehingga dapat 

menyesuaikan pola tingkah lakunya dalam mengajar dengan situasi yang dihadapi. 

Salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki guru adalah merencanakan dan 

melaksanakan proses belajar mengajar. Kemampuan ini membekali guru dalam 

melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pengajar. 

Belajar dan mengajar terjadi pada saat berlangsungnya interaksi antara guru 

dengan siswa untuk mencapai tujuan pengajaran. Mengingat pentingnya 

matematika dalam kehidupan sehari-hari, maka semua materi matematika harus 

dikuasai dengan baik. Selama ini, proses pembelajaran di kelas VII SMP 281 

Jakarta masih sedikit sekali yang memperoleh hasil belajar yang memenuhi 

kriteria ketuntasan minimal khususnya pada mata pelajaran matematika, walaupun 

telah banyak dilakukan penerapan strategi dan metode yang dilakukan. 

Dalam proses pembelajaran yang telah dilakukan beberapa model 

pembelajaran diantaranya metode pembelajaran aktif, seluruh siswa yang 

menggunakan model tersebut menciptakan suasana di kelas terutama siswa lebih 

aktif dandapat meningkatkan hasil belajar, tetapi khusus pada kelas VII A SMP 

Negeri 281 Jakarta siswannya sebagian kecil aktif dan sebagian besar pasif 

sehingga hasil belajar sebagian besar tidak tuntas dalam matematika di sekolah. 

Siswa kurang aktif bertanya, menanggapi dan menjawab pertanyaan serta hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran matematika masih rendah dengan nilai rata-rata 

73 sedangan kreteria minimal yang diterapkan 75.  

Berdasarkan masalah di atas peneliti memilih judul penelitian “Peningkatan 

Efektivitas Pembelajaran Materi Garis dan sudut  melalui Strategi Pembelajaran 

Aktif bagi siswa bagi kelas VII A SMP Negeri 281 Jakarta Tahun Pelajaran 

2017/2018” 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan later belakang yang telah dikemukakan di atas maka masalah 

pokok dalam penelitian tindakan kelas ini dapat dirumuskan segagai berikut 

apakah melalui Strategi pembelajaran aktif dapat meningkatkan efektivitas 

pembelajaran materi Garis dan sudut  bagi siswa kelas VII A SMP Negeri 281 

Jakarta Tahun Pelajaran 2017/2018? 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah 

Untuk mengetahui peningkatan efektivitas pembelajaran pada materi garis dan 

sudut  melalui strategi pembelajaran aktif bagi siswa kelas VII A SMP Negeri 281 

Jakarta Tahun Pelajaran 2017/2018. 

 

Manfaat Penelitian 

Manfaat yang bisa diperoleh dari hasil kegiatan penelitian ini bagi : 

1. Guru : sebagai masukan untuk meningkatkan kualitas dalam mengajar terutama 

yang berhubungan dengan model pembelajaran 
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2. Kepala sekolah : sebagai masukan dalam melakukan supervise di kelas 

sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Strategi Pembelajaran Aktif  

1. Pengertian Pembelajaran Aktif  

Pembelajaran aktif dimaksudkan untuk mengoptimalkan penggunaan 

semua potensi yang dimiliki oleh anak didik, sehingga semua anak didik dapat 

mencapai hasil belajar yang memuaskan sesuai dengan karakteristik pribadi 

yang mereka miliki. Di samping itu pembelajaran aktif juga dimaksudkan untuk 

menjaga perhatian siswa/anak didik agar tetap tertuju pada proses 

pembelajaran. Menurut Mel Silberman (2009) Belajar aktif merupakan sebuah 

kesatuan sumber kumpulan strategi-strategi pembelajaran yang komprehensif. 

Belajar aktif meliputi berbagai cara untuk membuat peserta didik aktif sejak 

awal melalui aktivitas-aktivitas yang membangun kerja kelompok dan dalam 

waktu singkat membuat mereka berfikir tentang materi pelajaran. Juga terdapat 

teknik-teknik memimpin belajar bagi seluruh kelas, bagi kelompok kecil, 

merangsang diskusi dan debat, mempraktekkan ketrampilan-ketrampilan, 

mendorong adanya pertanyaanpertanyaan, bahkan membuat peserta didik dapat 

saling mengajar satu sama lain. 

Pembelajaran aktif adalah proses belajar dimana siswa mendapat 

kesempatan untuk lebih banyak melakukana ktivitas belajar, berupa hubungan 

interaktif dengan materi pelajaran sehingga terdorong untuk menyimpulkan 

pemahaman dari pada hanya sekedar menerima pelajaran yang diberikan. 

Dengan ini mereka secara aktif menggunakan otak, baik untuk menemukan ide 

pokok materi pelajaran dan memecahkan persoalan. Atau mengaplikasikan apa 

yang baru mereka pelajari ke dalam satu persoalan yang ada dalam kehidupan 

nyata Hisyam Zaini. dkk, (2009). 

D. Sudayat, (2011)  mengemukakan bahwa pembelajaran aktif terjadi 

aktivitas berbicara dan mendengar, menulis, membaca, danrefleksi yang 

menggiring ke arah pemaknaan mengenai isi pelajaran, ide-ide, dan berbagai 

hal yang berkaitan dengan satu topik yang sedang dipelajari Dalam 

pembelajaran aktif, guru lebih berperan sebagai fasilitator bukan pemberi ilmu.  

Dari pendapat para ahli pendidikan maka dapat disimpulkan bahwa: 

pembelajaran aktif dimaksudkan untuk mengoptimalkan penggunaan semua 

potensi yang dimiliki oleh peserta didik, sehingga semua peserta didik dapat 

mencapai hasil belajar secara optimal yang sesuai dengan karakteristik pribadi 

yang mereka miliki. Pembelajaran aktif pada dasarnya berusaha untuk 

memperkuat dan memperlancar respons anak didik dalam pembelajaran, 

sehingga bagi peserta didik bahwa proses pembelajaran merupakan hal yang 

menyenangkan, tidak menjadi hal yang membosankan bagi peserta didik. 

Dengan demikian strategi pembelajaran aktif pada peserta didik dapat 
membantu ingatan mereka, sehingga mereka dihantarkan pada prestasi belajar 

peserta didik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.  

Dalam Strategi belajar aktif setiap materi pelajaran yang baru harus 

dikaitkan dengan berbagai pengetahuan dan pengalaman yang ada sebelumnya. 
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Materi pelajaran yang baru disediakan secara aktif dengan pengetahuan yang 

sudah ada. Agar murid dapat belajar secara aktif guru perlu menciptakan 

strategi yang tepat guna sedemikian rupa, sehingga peserta didik mempunyai 

motivasi yang tinggi untuk belajar Mulyasa, (2012) 

2. Kelemahan dan Kelebihan Pembelajaran Aktif  

Dari pembahasan mengenai strategi pembelajaran aktif di atas dapat 

ditemukan banyak kelebihan dari konsep belajar aktif itu sendiri, diantaranya 

sebagai berikut: 

a. Berpusat pada peserta didik  

b. Penekanan pada menemukan pengetahuan bukan menerima pengetahuan  

c. Sangat menyenangkan 

d. Memberdayakan semua potensi dan indera peserta didik  

e. Menggunakan metode yang bervariasi 

f. Menggunakan banyak media  

g. Disesuaikan dengan pengetahuan yang sudah ada.  

Namun tidak sedikit pula ditemukan beberapa kelemahan dari 

pembelajaran aktif diantaranya adalah sebagai berikut:  

a. Peserta didik sulit mengorientasikan pemikirannya, ketika tidak didampingi 

oleh pendidik 

b. Pembahasan terkesan ke segala arah atau tidak terfokus. 

 

Efektivitas Pembelajaran  

Pengertian efektivitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh 

tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Kata efektivitas lebih 

mengacu pada out put yang telah ditargetkan. Efektivitas merupakan faktor yang 

sangat penting dalam pelajaran karena menentukan tingkat keberhasilan suatu 

model pembelajaran yang digunakan.  

Menurut Dwi Yunita Hapsari, (2009:50) efektivitas dapat diartikan sebagai 

tindakan keberhasilan siswa untuk mencapai tujuan tertentu yang dapat membawa 

hasil belajar secara maksimal. Keefektifan proses pembelajaran berkenaan dengan 

jalan, upaya teknik dan strategi yang digunakan dalam mencapai tujuan secara 

optimal, tepat dan cepat, sedangkan menurut Sumadi Suryabrata (2010:5) 

efektivitas adalah tindakan atau usaha yang membawa hasil.  

Mengacu dari beberapa pengertian efektivitas yang telah dikemukakan oleh 

para ahli maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa efektivitas adalah tingkat 

keberhasilan yang dicapai dari penerapan suatu model pembelajaran, dalam hal ini 

diukur dari hasil belajar siswa, apabila hasil belajar siswa meningkat maka model 

pembelajaran tersebut dapat dikatakan efektif, sebaliknya apabila hasil belajar 

siswa menurun atau tetap (tidak ada peningkatan) maka model pembelajaran 

tersebut dinilai tidak efektif. Jadi tingkat keefektifan model pembelajaran Problem 

Based Learning diukur dari out-put.  

Ada berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu pembelajaran, 
baik dari faktor guru, faktor siswa, materi pembelajaran, media, metode maupun 

model pembelajaran. Namun dalam penelitian ini, peneliti hanya terfokus pada 

efektivitas penggunaan model pembelajaran dalam mata pelajaran Pendidika 
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Kewarganegaraan. Peneliti menggunakan kriteria efektif apabila pada hasil belajar 

kelas eksperimen lebih tinggi jika dibandingkan dengan kelas kontrol.  

Seorang guru dituntut untuk dapat mengembangkan program pembelajaran 

yang optimal, sehingga terwujud proses pembelajaran yang efektif dan efisien. 

Belajar merupakan proses yang sangat penting dilakukan oleh siswa, karena tanpa 

adanya hasil belajar yang memadai mereka akan kesulitan dalam menghadapi 

berbagai tantangan dalam masyarakat. Suatu metode bisa dikatakan efektif jika 

prestasi belajar yang diinginkan dapat dicapai dengan menggunakan metode yang 

tepat guna.Maksudnya dengan memakai metode tertentu tetapi dapat menghasilkan 

prestasi belajar yang lebih baik. Hasil pembelajaran yang baik haruslah bersifat 

menyeluruh, artinya bukan hanya sekedar penguasaan pengetahuan semata-mata, 

tetapi juga dampak dalam perubahan sikap dan tingkah laku secara 

terpadu.Perubahan ini sudah barang tentu harus dapat dilihat dan diamati, bersifat 

khusus dan operasional, dalam arti mudah diukur (Ismail, 2011: 30).  

Agar metode yang akan digunakan dalam suatu pembelajaran bias lebih 

efektif makan guru harus mampu melihat situasi dan kondisi siswa, termasuk 

perangkat pembelajaran. Kegiatan pembelajaran untuk peserta didik 

berkemampuan sedang tentu berbeda dengan peserta didik yang pandai. Metode 

caramah misalnya akan menjadi kurang efektif jika dipakai dalam kelas dengan 

jumlah siswa besar, karena berbagai alasan, seperti sebagian mereka kurang 

memperlihatkan pembicaraan guru, bicara sendiri dengan temannya, guru kurang 

optimal dalam mengawasi siswa (Ismail, 2011:30).  

Untuk menciptakan siswa yang berkualitas dan mampu menghadapi 

perkembangan zaman maka kebutuhan pembaharuan dalam metode merupakan 

suatu keharusan. Kualitas pembelajaran dapat dilihat dari proses dan dari segi 

hasil. Dari segi proses pembelajaran dikatakan berhasil dan berkualitan apabila 

seluruh atau setidak-tidaknya sebagian besar (75%) peserta didik secara aktif, baik 

fisik, mental maupun social dalam proses pembelajaran, di samping menunjukkan 

kegairahan belajaran yang tinggi, semangat belajar yang besar dan rasa percaya 

pada diri sendiri. Sedangkan dari segi hasil, proses pembelajaran dikatakan 

berhasil apabila terjadi perubahan yang positif dari peserta didik seluruhnya atau 

setidak-tidaknya sebagian besar (75%). Suatu proses belajar mengajar efektif dan 

bermakna akan berlangsung apabila dapat memberikan keberhasilan bagi siswa 

maupun guru itu sendiri. (Ismail, 2011: 30). 

 

Pengertian Garis 

Garis merupakan susunan titik-titik (bisa tak hingga) yang saling 

bersebelahan dan berderet memanjang ke dua arah (kanan/kiri, atas/bawah) 

1. Kedudukan dua buah Garis 

a. Garis Sejajar 

posisi dua garis akan dikatakan sejajar apabila kedua garis tersebut berada di 

satu bidang dan apabila kedua garis tersebut di perpenjang tidak akan bisa 
saling berpotongan. 

b. Garis Berpotongan 

dua buah garis dikatakan berpotongan apabila keduanya memiliki sebuah 

titik potong atau biasa disebut sebagai titik persekutuan. 
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c. Garis berhimpit 

dua buah garis akan dikatakan berhimpit apabila kedua garis tersebut 

memiliki setidaknya dua titik potong. sebagai contoh jarum jam ketika 

menunjukkan pukul 12 pas. kedua jarum jam tersebut akan saling berhimpit. 

d. Garis Bersilangan 

dua buah garis dapat dikatakan bersilangan apabila keduanya tidak sejajar 

dan tidak berada pada satu bidang. 

2. Pengertian Sudut 

Di dalam ilmu matematika, sudut dapat diartikan sebagai sebuah daerah 

yang terbentuk karena adanya dua buah garis sinar yang titik pangkalnya saling 

bersekutu atau berhimpit. 

3. Jenis-jenis Sudut 

Ada beragam jenis sudut semuanya dibedakan berdasarkan besar dari 

daerah sudut yang terbentuk, diantaranya: 

a. Sudut Siku-siku 

Adalah sebuah sudut yang memiliki besar daerah sudut 90° 

b. Sudut Lancip 

Adalah sebuah sudut yang memiliki besar daerah sudut 

diantara 0°dan 90° (0°< D < 90°) 

c. Sudut Tumpul 

Adalah sebuah sudut yang memiliki besar daerah sudut 

diantara 90°dan 180° (90°< D < 180°) 

d. Sudut Lurus 

Adalah sebuah sudut yang memiliki besar daerah sudut 180° 

e. Sudut Refleks 

Adalah sebuah sudut yang memiliki besar daerah sudut 

diantara 180° dan 360° (180° < D < 360°). 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian merupakan rangkaian kegiatan pelaksaan penelitian. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK). Penelitian adalah suatu kegiatan penyelidikan yang terorgansir secara 

sistematis berdasarkan aturan-aturan baku. Tujuan dari suatu penelitian adalah 

untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan sebelumnya. 

PTK adalah penelitian dalam pelaksanaan terbingkai dalam beberapa 

pembagian waktu atau siklus (Sukardi, 2011, h. 212) PTK menggunakan metode 

kontekstual artinya variable- variable yang akan dipahami selalu berkaitan dengan 

kondisi kelas itu sendiri. Sehingga data yang diperoleh hanya berlaku untuk kelas 

itu saja dan tidak dapat digeneralisasikan dengan kelas lain. (Dr. Talat dan 

Ms.Tahir Afza, 2012, h. 81)  

Berdasarkan definisi menurut para ahli diatas dapat disimpulkan PTK 

adalah sebuah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengamati kejadian- kejadian 
dalam kelas terbingkai dalam beberapa waktu atau siklus dengan metode 

kontekstual artinya variable- variable yang akan dipahami selalu berkaitan dengan 

kondisi kelas itu sendiri. 
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Setting Penelitian. 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dengan mengambil lokasi di SMP 

281 Jakarta Tahun Pelajaran 2017/2018. 

2. Waktu Penelitian. 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dari bulan September s.d November 

semester 1 tahun 2017/2018 menggunakan jenis perlakuan tindakan kelas (class 

room action research) dengan menggunakan 2 siklus. 

a. Pada siklus 1 dilaksanakan tanggal 04 September s.d 09 Oktober 2017/2018. 

b. Pada siklus II dilaksanakan tanggal 16 Oktober s.d 20 November 2017/2018. 

 

Subyek Penelitian. 
Subjek Penelitian Tindakan Kelas adalah siswa kelas VII A tahun pelajaran 

2017/2018 pada semester gasal dengan jumlah 34 siswa.  Siswa kelas VII A 

dijadikan objek penelitian karena kondinya  dilihat dari segi kemampuan 

akademik, tingkat aktivitas, motivasi maupun minat belajarnya tergolong 

heterogen, sehingga menarik untuk dilakukan penelitian tindakan kelas. 

 

Prosedur Penelitian 

Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian tindakan 

kelas merupakan suatu cara, untuk melakukan pencermatan terhadap kegiatan 

pembelajaran berupa sebuah tindakan yang sengaja dimunculkan yang terjadi 

dalam sebuah kelas secara bersama, tindakan kelas tersebut dilakukan oleh guru 

melalui dua siklus atau lebih,  sampai tujuan yang disepakati tercapai.  Dalam 

setiap siklusnya dilakukan tiga kali pertemuan. Adapun bagan siklus adalah 

sebagai berikut :  

Gambar  1. Bagan tentang desain penelitian tindakan kelas 

 

 

 

       SIKLUS  I 
 

 

 

   

     SIKLUS  II 

 

 

 

 

Sumber : Data diolah, (2017) 
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baru hasil 
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Teknik dan Alat Pengumpul  Data 

Dalam penelitian tindakan kelas ini dalam pengumpulan data digunakan 

berbagai teknik antara lain :  

 

1. Tes Tertulis 

Tes tertulis disini digunakan untuk mengumpulkan data siswa berkenaan hasil 

pengusaan materi garis dan sudut  yang dikuasai siswa, setelah siswa mengikuti 

suatu proses perlakuan  yang dilakukan oleh peneliti, sehingga didapatkan hasil 

yang akurat dan dapat menggambarkan secara jelas kemampuan siswa dalam 

menguasai materi garis dan sudut  tersebut. 

2. Alat Pengumpul Data. 

Untuk mengetahui kemampuan yang dikuasai siswa dalam penguasaan materi 

yang dijadikan obejek penelitian ini,  peneliti menggunakan alat yang berupa 

tes tertulis yang telah dirancang oleh peneliti sesuai dengan tujuan yang telah 

tertuang didalam kisi – kisi soal. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Analisis Hasil Penelitian 

Suatu pokok bahasan atau sub pokok bahasan dianggap tuntas secara 

klasikal jika siswa yang mendapat nilai 72 lebih dari atau sama dengan 85%, 

sedangkan seorang siswa dinyatakan tuntas belajar pada pokok bahasan atau sub 

pokok bahasan tertentu jika mendapat nilai minimal 72.  

Pada Bab ini akan dipaparkan hasil penelitian dan pembahasannya. 

Paparan dan pembahasan hasil penelitian diskripsikan secara runtun sesuai dengan 

rumusan masalah dan tujuan penelitian. Paparan data dibedakan dalam tiga 

tahapan yaitu hasil refleksi awal, hasil siklus I dan II. Untuk pembahasan hasil 

penelitian akan memperhatikan pedoman pengambilan keputusan yang telah 

ditetapkan pada Bab sebelumnya. 

1. Pra-Siklus 

Sebelum dilakukan pembelajaran dengan model Strategi Pembelajaran 

Aktif pada tindakan siklus I, peneliti melakukan refleksi terlebih dulu dengan 

mengamati hasil belajar siswa di kelas. Sehingga dapat diperoleh persentase 

tentang nilai hasil belajar Matematika siswa kelas VII A SMP Negeri 281 

Jakarta , dapat dijelaskan rincian perolehan ketuntasan siswa pada tabel berikut 

ini: 

Tabel 1. Rekapitulasi Kategori 

Hasil Belajar Matematika Refleksi Awal / Pra Siklus 

No Ketuntasan Jumlah Siswa Persentase 

1 Tuntas 19 55.8 % 

2 Tidak Tuntas 15 44.1 % 

Jumlah 34 100% 

Sumber : Hasil penelitian, diolah (2017) 

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa siswa yang tuntas 

dengan menggunakan metode ceramah tanpa penggunaan model pembelajaran 

Strategi Pembelajaran Aktif  adalah sebesar 44.1% dan jumlah siswa yang 

tuntaspun presentasinya masih sama yaitu sebesar 55.8%. Hal tersebut dapat 
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dimaklumi mengingat penggunaan model pembelajaran yang kurang tepat 

dalam proses pembelajaran, akibatnya menyebabkan hasil belajar siswa kurang 

maksimal dan banyak siswa yang belum memperoleh ketuntasan nilai dalam 

pembelajaran. Oleh karena itu peneliti mengambil kesimpulan untuk 

menerapkan penggunaan model pembelajaran Strategi Pembelajaran Aktif  

untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Matematika yang 

lebih bervariatif dan menarik. Karena hasil perolehan Pra-Siklus masih jauh di 

bawah nilai kriteria, maka peneliti memutuskan untuk menerapkan model 

tersebut di dalam Siklus I dan Siklus II dan siklus lanjutan jika di perlukan.  

2. Siklus I 

Pada akhir tahap proses belajar mengajar siswa diberi tes formatif I 

dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam proses 

belajar mengajar yang telah dilakukan.  

Selain hasil aktivitas belajar siswa (terlampir), berikut merupakan 

hasil rekapitulasi tes yang diberikan kepada siswa. 

Tabel 2. Rekapitulasi Kategori 

Hasil Belajar IPA Refleksi Awal / Pra Siklus 

No Ketuntasan Jumlah Siswa Persentase 

1 Tuntas 26 76 % 

2 Tidak Tuntas 8 23 % 

Jumlah 34 100% 

Sumber : Hasil penelitian diolah, (2017)  

Berdasarkan tabel diatas tersebut dijelaskan bahwa siswa dikelas yang 

tuntas dalam pelajaran Matematika dengan model Pembelajaran Strategi 

Pembelajaran Aktif  adalah sebanyak 26 siswa atau sebesar 76% sebaliknya 8 

siswa atau sebesar 23% siswa masih belum tuntas dalam penerapan Strategi 

Pembelajaran Aktif . Dikarenakan hasil pembelajaran siklus I masih banyak 

siswa yang belum mendapatkan nilai kriteria ketuntasan, untuk itu perlu 

dilakukan tindakan siklus II guna untuk memperbaiki semua nilai siswa kelas 

VII A SMP Negeri 281 Jakarta.  

3. Siklus II 

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.  

Berikut merupakan hasil rekapitulasi nilai tes yang diberikan guru 

kepada siswa. 

Tabel 3. Rekapitulasi Kategori 

Hasil Belajar Matematika Siklus II 

No Ketuntasan Jumlah Siswa Persentase 

1 Tuntas 30 88 % 

2 Tidak Tuntas 4 11 % 

Jumlah 34 100% 

Sumber : Hasil penelitian diolah, (2017) 

Dari tabel di atas diperoleh nilai rata-rata prestasi belajar siswa adalah 

85% dan ketuntasan belajar mencapai 88% atau 30 siswa yang tuntas atau 
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sebesar 88%. Hasil ini menunjukkan bahwa pada siklus II ini ketuntasan 

belajar secara klasikal telah mengalami peningkatan 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 Strategi 

Pembelajaran Aktif. 

 

Pembahasan 

Berdasarkan hasil perolehan nilai Pra-Siklus, Siklus I, Siklus II, bahwa 

hasil belajar Matematika siswa dengan Strategi Pembelajaran Aktif mengalami 

peningkatan. Dan dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan tindakan dan 

setelah dilakukan tindakan oleh guru terlihat mengalami peningkatan yang 

signifikan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan 

melakukan tindakan observasi diperoleh hasil penilaian terhadap hasil belajar 

siswa pada pra-siklus, siklus I, siklus II dalam hasil belajar siswa dapat dijelaskan 

dalam tabel dan grafik sebagai berikut : 

  Tabel 4. Rekapitulasi Hasil Belajar IPA Siswa 

Pra-Siklus, Siklus I dan Siklus II 

Persentase Tindakan 
Keterangan 

Pra-Siklus Siklus I Siklus II 

55.8% 76% 88% Meningkat 

Sumber : Hasil penelitian diolah, (2017)  

Pada pra-siklus rata-rata hasil belajar pada mata pelajaran Matematika 

siswa di kelas VII A adalah sebesar 55.8%. Capaian tersebut masih jauh dari 

kriteria minimal, oleh karena itu dilanjutkan penelitian dengan menggunakan 

Strategi Pembelajaran Aktif untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Pencapaian 

keberhasilan pada siklus I didapatkan dari hasil rata-rata belajar siswa melalui 

penggunaan Strategi Pembelajaran Aktif tersebut meningkat dibandingkan dengan 

hasil pra-siklus yang mengalami peningkatan sebesar 20.2%, hal tersebut 

menunjukkan bahwa Strategi Pembelajaran Aktif  dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. Dan pada hasilnya menunjukkan bahwa pencapaian penilaian pada 

siklus II didapatkan hasil rata-rata sebesar 88% yang masuk dalam kategori baik, 

hasil ini meningkat sebesar 12%.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Peningkatan Efektivitas 

Pembelajaran Materi Garis Dan Sudut Melalui  Penggunaan Strategi Pembelajaran 

Aktif Bagi Siswa Kelas VII A SMP 281 Jakarta Tahun  Pelajaran 2017/2018 yang 

telah dipaparkan selama dua siklus, hasil seluruh pembahasan serta analisis yang 
telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa : 

1. Penerapan Strategi Pembelajaran Aktif  dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran Matematika dengan presentase pada Pra-Siklus sebesar 

55.8%, Siklus I sebesar 76%, Siklus II sebesar 88%.  
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2. Strategi pengajaran Pembelajaran Aktif dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran Matematika. 

 

 

Saran 

Dari hasil penelitian yang diperoleh dan dari uraian sebelumnya agar 

proses belajar mengajar Matematika lebih efektif dan lebih memberikan hasil yang 

optimal bagi siswa, maka disampaikan saran sebagai berikut: 

1. Untuk melaksanakan Strategi Pembelajaran Aktif memerlukan persiapan yang 

cukup matang, sehingga guru harus mampu menentukan atau memilih topik 

yang benar-benar bisa diterapkan dengan pembelajaran dengan Strategi 

Pembelajaran Aktif  dalam proses belajar mengajar sehingga diperoleh hasil 

yang optimal. 

2. Dalam rangka meningkatkan hasil belajar siswa, guru hendaknya lebih sering 

melatih siswa dengan berbagai metode atau model pembelajaran, meskipun 

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 di SMP Negeri 281 Jakarta kelas VII A Semester Ganjil Tahun 

Ajaran 2017/2018. 
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