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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Prestasi Belajar 

1. Pengertian Prestasi Belajar 

Prestasi belajar adalah hasil pengukuran dari penilaian 

usaha belajar yang dinyatakan dalam bentuk simbol, huruf 

maupun kalimat yang menceritakan hasil yang sudah dicapai oleh 

setiap siswa pada periode tertentu. Prestasi belajar siswa dapat 

diketahui setelah diadakan evaluasi. Hasil dari evaluasi dapat 

memperlihatkan tinggi rendahnya prestasi belajar siswa (Hamdani, 

2010). Berbeda dengan Winkel (2004), prestasi belajar merupakan 

perubahan pengetahuan, ketrampilan dan sikap dalam diri siswa 

sebagai akibat interaksi aktif dengan lingkungannya. Perubahan-

perubahan itu terjadi secara sadar, bersifat kontinu, relatif sama, 

terarah dan bersifat positif. Menurut Tu’u (2004), prestasi belajar 

adalah hasil belajar yang dicapai siswa ketika mengikuti pelajaran. 

Prestasi belajar yang dinilai hanya pada aspek kognitifnya saja 

yang dibuktikan dari hasil ulangan-ulangan siswa.  

Menurut Mun’im (2009), prestasi belajar adalah hasil yang 

dicapai siswa dari mempelajari tingkat penguasaan ilmu 

pengetahuan tertentu dengan alat ukur berupa evaluasi yang 

dinyatakan dalam bentuk angka, huruf, kata atau simbol. Prestasi 

belajar mencakup aspek yang berkenaan dengan perubahan dan 

kemampuan yang telah dimiliki siswa pada ranah kognitif, afektif 

dan psikomotorik. Perubahan dan kemampuan yang telah dimiliki 

tersebut bisa berupa komunikasi, interaksi, kreativitas, dan 

sebagainya (Pujiati dan Nyata, 2006). Menurut Wardiyati (2006), 

prestasi belajar adalah hasil yang dicapai oleh siswa selama 

berlangsungnya proses belajar mengajar dalam jangka waktu 

tertentu, umumnya prestasi belajar dalam sekolah berbentuk 

pemberian nilai (angka) dari guru kepada siswa sebagai indikasi 
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sejauh mana siswa telah menguasai materi pelajaran dan 

dinyatakan dengan angka, huruf, atau kalimat dan terdapat dalam 

periode tertentu. 

Berdasarkan pengertian di atas, penelitan ini mengacu pada 

pengertian prestasi belajar menurut Tu’u (2004). Prestasi belajar 

adalah hasil belajar yang dicapai siswa ketika mengikuti pelajaran. 

Prestasi belajar yang dinilai hanya pada aspek kognitifnya saja 

yang dibuktikan dari hasil ulangan-ulangan siswa. 

 

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

Menurut Hamdani (2010), faktor-faktor yang mempengaruhi 

prestasi belajar dapat digolongkan menjadi dua yaitu faktor dari 

dalam (internal) siswa dan faktor dari luar (eksternal) siswa. Faktor 

dari dalam (internal) siswa meliputi kecerdasan yaitu kemampuan 

belajar disertai kecakapan untuk menyesuaikan diri dengan 

keadaan yang dihadapinya; faktor fisiologis; sikap yaitu 

kecenderungan untuk mereaksi terhadap suatu hal, orang, atau 

benda dengan suka, tidak suka, atau acuh tak acuh; minat yaitu 

suatu kecenerungan untuk selalu memperhatikan dan mengingat 

sesuatu secara terus-menerus; bakat yaitu kemampuan potensial 

yang dimiliki seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa 

yang akan datang; dan motivasi yaitu segala sesuatu yang 

mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Faktor dari luar 

(eksternal) siswa meliputi keadaan keluarga. Rasa aman dalam 

keluarga sangat penting dalam keberhasilan seseorang dalam 

belajar; faktor keadaan sekolah. Lingkungan sekolah yang baik 

dapat mendorong siswa untuk belajar lebih giat; lingkungan 

masyarakat. Lingkungan alam sekitar sangat berpengaruh 

terhadap perkembangan pribadi anak sebab dalam kehidupan 

sehari-hari anak akan lebih banyak bergaul dengan lingkungan 

tempat ia berada  

Berbeda dengan Wardiyati (2006), faktor yang mempengaruhi 

prestasi belajar dibedakan menjadi tiga macam yaitu faktor 
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internal, faktor eksternal, dan faktor pendekatan belajar. Faktor 

internal (faktor dari dalam diri siswa) yakni keadaan/kondisi 

jasmani atau rohani siswa yang meliputi faktor fisiologis, faktor 

psikologis berupa intelegensi, perhatian, minat, motivasi dan 

bakat yang ada dalam diri siswa. Faktor eksternal (faktor dari luar 

siswa), yakni kondisi lingkungan sekitar siswa meliputi faktor sosial 

yang terdiri dari lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat; faktor 

non sosial. Faktor pendekatan belajar yakni jenis upaya belajar 

siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa 

untuk mempelajari materi-materi pelajaran. 

 

B. Media Pembelajaran Modul 

1. Media Pembelajaran 

Media pembelajaran adalah bentuk saluran yang digunakan 

untuk menyalurkan pesan, informasi atau bahan pelajaran kepada 

penerima pesan atau siswa; berbagai jenis komponen dalam 

lingkungan pembelajar yang dapat merangsang siswa untuk 

belajar; bentuk alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta 

merangsang siswa untuk belajar, baik cetak maupun audio, visual, 

dan audio-visual. Media pembelajaran dapat dikategorikan sebagai 

faktor eksternal yang ikut mempengaruhi proses pembelajaran 

dikelas, baik dari diri siswa maupun guru (Sanaky, 2009). Media 

pembelajaran merupakan alat bantu pada proses belajar baik di 

dalam maupun di luar kelas yang digunakan dalam rangka 

komunikasi dan interaksi guru dan siswa dalam proses 

pembelajaran. Secara fisik media pembelajaran dikenal sebagai 

hardware (perangkat keras), yaitu sesuatu benda yang dapat 

dilihat, didengar atau diraba dengan pancaindera, sedangkan 

pengertian secara nonfisik yang dikenal sebagai software 

(perangkat lunak), yaitu kandungan pesan yang terdapat dalam 

perangkat keras yang merupakan isis yang ingin disampaikan 

kepada siswa. Media pembelajaran dapat digunakan secara missal 

(misalnya : radio, televisi), kelompok besar dan kelompok kecil 
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(misalnya : film, slide, video, OHP), atau perorangan (misalnya : 

modul, komputer, radio tape/kaset, video recorder) (Suherman, 

2009).  

 Menurut Warsita (2008), media adalah alat yang digunakan 

untuk menyampaikan pesan atau informasi dari pengirim kepada 

penerima pesan. Media tersebut dapat berupa alat elektronika 

gambar, buku, modul, dan sebagainya. Media pembelajaran 

dikelompokkan sebagai berikut : media cetak dan noncetak; media 

elektronik dan nonelektronik; media projected dan nonprojected; 

dan media tradisional dan modern. Media digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran karena berbagai kemampuan sebagai 

berikut : memperbesar benda yang sangat kecil atau tidak tampak 

oleh mata, menyajikan benda atau peristiwa yang terlalu jauh dari 

siswa, menyajikan peristiwa yang kompleks, rumit, berlangsung 

dengan cepat atau sangat lambat menjadi lebih sistematis dan 

sederhana; menyajikan benda atau peristiwa yang berbahaya 

kehadapan siswa; meningkatkan daya tarik pelajaran dan 

perhatian siswa; meningkatkan sistematika pembelajaran.  

Berdasarkan pengertian di atas, penelitian ini mengacu pada 

pengertian media pembelajaran menurut Suherman (2009) 

dimana media pembelajaran merupakan alat bantu pada proses 

belajar baik di dalam maupun di luar kelas yang digunakan dalam 

rangka komunikasi dan interaksi guru dan siswa dalam proses 

pembelajaran. 

 

2. Manfaat Media Pembelajaran 

Manfaat media pembelajaran dalam proses belajar siswa 

adalah pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga 

dapat menumbuhkan motivasi belajar; bahan pelajaran akan lebih 

jelas maknanya segingga dapat lebih dipahami oleh siswa dan 

memungkinkan siswa menguasai tujuan pembelajaran lebih baik; 

metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata 

komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, 
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sehingga guru tidak kehabisan tenaga; siswa lebih banyak 

melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya mendengarkan 

uraian guru tetapi juga aktifitas lain seperti mengamati, 

melakukan, mendemonstrasikan, dan lain-lain; penggunaan media 

pembelajaran dapat mempertinggi proses dan hasil pembelajaran, 

alat untuk memperjelas bahan pembelajaran; alat untuk 

menimbulkan persoalan untuk dikaji lebih lanjut dan dipecahkan 

oleh siswa dalam proses pembelajaran; dan sumber balajar bagi 

siswa (Sudjana, 1989). 

Menurut Kemp (dalam Barnawi, 2011), manfaat penggunaan 

media pembelajaran antara lain penyajian materi lebih standar; 

kegiatan pembelajaran lebih menarik; kegiatan pembelajaran 

menjadi lebih interaktif; waktu yang digunakan untuk 

pembelajaran dapat dikurangi; kualitas belajar dapat ditingkatkan; 

pembelajaran dapat disajikan di mana dan kapan saja sesuai 

dengan yang diinginkan; meningkatkan sifat positif siswa dan 

proses belajar menjadi lebih kuat atau baik; dan memberikan nilai 

positif bagi guru. 

 

3. Pengertian Modul 

Modul merupakan suatu unit yang lengkap yang berdiri sendiri 

dan terdiri atas suatu rangkaian kegiatan belajar yang disusun 

untuk membantu siswa mencapai sejumlah tujuan yang 

dirumuskan secara khusus dan jelas (Nasution, 2008). Menurut 

Winkel (2004), modul merupakan satuan program belajar 

mengajar yang terkecil, yang dipelajari oleh siswa sendiri secara 

perseorangan atau diajarkan oleh siswa kepada dirinya sendiri. 

Modul adalah bahan ajar yang disusun secara sistematis dan 

menarik yang mencakup isi materi, metode, dan evaluasi yang 

dapat digunakan secara mandiri, efektif dan efisien (Ali, 2011). 

Modul sebagai suatu paket bahan ajar yang disusun secara 

sistematis dan memuat seragkaian aktivitas belajar mandiri agar 
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siswa mampu mencapai tujuan pembelajaran yang telah 

ditetapkan (Ekasari, 2010).  

Berdasar pengertian di atas, penelitian ini mengacu pada 

pengertian modul menurut Ali (2011) dimana modul adalah bahan 

ajar yang disusun secara sistematis dan menarik yang mencakup 

isi materi, metode, dan evaluasi yang dapat digunakan secara 

mandiri, efektif dan efisien. 

 

4. Unsur-unsur Modul 

Terdapat 12 unsur dalam modul yaitu: topik statement, yaitu 

sebuah kalimat atau phrasa yang menyertakan pokok masalah 

yang akan diajarkan; rational, yaitu pernyataan singkat yang 

mengungkapkan rasional dan kegunaan materi tersebut untuk 

siswa; concept statement and prerequisite, yaitu pernyataan yang 

mendefinisikan ruang lingkup dan sekuen dari konsep-konsep 

dalam hubungannya dengan konsep lain dalam bidang pokok; 

concept, yaitu abstraksi atau ide pokok dari materi pelajaran yang 

tertuang di dalam modul; behavioral abjectives, yaitu pernyataan 

tentang kemampuan apa yang harus dikuasai siswa; pretes, yaitu 

tes untuk mengukur kemampuan awal yang dimiliki siswa sebelum 

mengikuti pelajaran; suggest teacher techniques, yaitu petunjuk 

kepada guru tentang metode apa yang diterapkan dalam 

membantu siswa; suggest student activities, yaitu aktivitas yang 

harus dilakukan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran; 

multimedia resources, yaitu menunjukkan sumber-sumber dan 

berbagai pilihan materi yang dapat digunakan ketika mengerjakan 

modul; post test and evaluation, yaitu guru menerapkan kondisi 

dan kriteria penilaian terhadap penampilan siswa; remidiation 

plans, yaitu untuk membantu siswa yang lemah dalam mencapai 

kriteria tertentu; dan general reassement potensial, yaitu 

mengacu pada kebutuhan penilaian terus menerus dari unsur-

unsur modul (Dikcson dan Leonard dalam Ekasari, 2007).  
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Modul pengajaran yang dikembangkan di Indonesia 

merupakan suatu paket bahan pelajaran yang memuat deskripsi 

tentang tujuan yang khas, lembaran petunjuk guru yang 

menjelaskan cara mengajar yang efisien, bahan bacaan bagi siswa, 

lembaran kunci jawaban pada kertas kerja siswa dan alat-alat 

evaluasi belajar (Winkel, 2004). Unsur-unsur modul menurut Ali 

(2011) terdiri dari halaman sampul; kata pengantar; daftar isi; peta 

kedudukan modul; glosarium; pendahuluan yang berisi deskripsi, 

prasyarat, petunjuk penggunaan modul (penjelasan bagi peserta 

didik dan peran guru), tujuan akhir, kompetensi, dan cek 

kemampuan; pembelajaran yang berisi rencana belajar, kegiatan 

belajar (tujuan kegiatan pembelajaran, uraian materi, rangkuman, 

tugas, tes formatif, kunci jawaban formatif, lembar kerja); evaluasi 

yang berisi kognitif skill, batasan waktu yang telah ditetapkan, dan 

kunci jawaban.  

Menurut Setiawan (2007) terdapat tiga bagian dalam unsur 

modul yaitu sebelum pemberian materi yang terdiri dari : judul. 

Judul yang digunakan harus mencerminkan isi modul; daftar isi 

yang menginformasikan kepada pembaca topik-topik yang 

ditampilkan dalam modul sesuai dengan urutan tampilan dan 

nomor halaman; diagram topik, memberikan informasi tentang 

kaitan antar-topik sehingga pembaca lebih mudah melihat ruang 

lingkup materi secara komprehensif; tujuan pembelajaran, dapat 

dijadikan sebagai pegangan pada saat mempelajari modul; pretest, 

berfungsi untuk mengetahui tingkat pengetahuan awal pembaca 

sebelum mempelajari modul. Pada saat pemberian materi terdiri 

dari : pendahuluan, berfungsi untuk memberikan pengantar pada 

materi pokok; kaitan pelajaran lain, merupakan elaborasi dari 

penjelasan yang sudah diberikan di bagian pendahuluan; heading,  

mencerminkan isi sehingga hanya dengan melihat heading 

pembaca dapat menemukan bagian yang ingin dibacanya; 

pemberian tugas, dinyatakan secara eksplisit (melakukan apa, 

bagaimana) dan spesifik. Bagian setelah pemberian materi terdiri 
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dari : sign posting, dapat dilakukan secara verbal dengan 

menggunakan kata-kata yang dapat dijadikan pegangan pembaca 

mengenai maksud kalimat misalnya “sebaliknya…”, “contoh lain…” 

selain itu visual sign posting dapat diberikan dengan symbol-

simbol; ringkasan, bagan ini menyarikan materi dalam beberapa 

kalimat pendek dan jelas;  glossary, berisi definisi operasional yang 

digunakan dalam modul dan sering diperlukan oleh pembaca;  

post test, diberikan di akhir modul untuk melihat penguasaan 

peserta didik terhadap materi yang sudah selesai dipelajari; dan 

indeks, berisikan kata kunci (terminology, nama, konsep) yang 

kemungkinan besar dibutuhkan pembaca pada saat mempelajari 

modul. 

Penelitian ini menggunakan unsur modul menurut Ali (2011) 

terdiri dari halaman sampul; kata pengantar; daftar isi; peta 

kedudukan modul; glosarium; pendahuluan yang berisi deskripsi, 

prasyarat, petunjuk penggunaan modul (penjelasan bagi peserta 

didik dan peran guru), tujuan akhir, kompetensi, dan cek 

kemampuan; pembelajaran yang berisi rencana belajar, kegiatan 

belajar (tujuan kegiatan pembelajaran, uraian materi, rangkuman, 

tugas, tes formatif, kunci jawaban formatif, lembar kerja); evaluasi 

yang berisi kognitif skill, batasan waktu yang telah ditetapkan, dan 

kunci jawaban.  

 

5. Kelebihan dan Kekurangan Modul 

Kelebihan modul yaitu meningkatkan motivasi siswa, karena 

setiap kali mengerjakan tugas pelajaran yang dibatasi dengan jelas 

dan sesuai dengan kemampuan; setelah dilakukan evaluasi, guru 

dan siswa mengetahui benar, pada modul yang mana siswa telah 

berhasil dan pada bagian modul yang mana mereka belum 

berhasil; siswa mencapai hasil sesuai dengan kemampuannya; 

bahan pelajaran terbagi lebih merata dalam satu semester; 

pendidikan lebih berdaya guna, karena bahan pelajaran disusun 

menurut jenjang akademik (Susilowati, 2010). Kelebihan modul 
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yang lain yaitu modul dapat digunakan oleh berbagai sekolah 

sehingga tidak perlu disusun kembali oleh pihak yang 

membutuhkannya sehingga menghemat waktu; modul meliputi 

bahan pelajaran yang terbatas dan dapat dicobakan pada siswa 

yang kecil jumlahnya (Ekasari, 2010). 

Menurut Nasution (2010), kelebihan modul yaitu memberikan 

balikan atau feedback yang banyak dan segera sehingga siswa 

dapat mengetahui taraf hasil belajarnya; memberikan penguasaan 

tuntas terhadap materi yang dipelajari; tujuan pembelajaran 

dalam modul yang jelas dan spesifik dapat dicapai oleh siswa; dan 

langkah-langkah yang teratur dalam modul akan memberikan 

motivasi belajar siswa. 

Kekurangan modul yaitu tidaklah mudah untuk menyusun 

modul yang baik. Hal ini memerlukan waktu yang panjang, 

keahlian yang memadai dan keterampilan yang cukup (Ekasari, 

2010). Menurut Nasution (2010), kekurangan modul yaitu bagi 

siswa yang telah terbiasa menerima pelajaran dari guru yang 

kebanyakan melalui mendengarkannya cenderung menjadi pasif 

dan akan mengalami kesulitan belajar menggunakan modul, selain 

itu penyusunan modul memerlukan lebih banyak fasilitas dan 

biaya. 

 

C. Penelitan Tindakan Kelas (PTK) 

1. Pengertian Penelitian Tindakan Kelas 

Penelitian Tindakan Kelas menurut Arikunto (2009) 

merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa 

sebuah tindakan, yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam 

sebuah kelas secara bersamaan. Menurut Suhardjono (2009) 

Penelitian Tindakan Kelas adalah Penelitian Tindakan (Action 

Research) yang dilakukan dengan tujuan memperbaiki mutu 

praktik pembelajaran di kelasnya. Hopkins (2008) mendefinisikan  

bahwa Penelitian Tindakan mengkombinasikan tindakan substantif 

dan prosedur penelitian yang merupakan tindakan terdisiplin yang 
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dikontrol oleh penyelidikan usaha seseorang untuk memahami 

problem tertentu seraya terlibat aktif dalam proses 

pengembangan dan pemberdayaan.  

Berdasarkan pengertian tersebut, penelitian ini mengacu pada 

pengertian Penelitian Tindakan Kelas menurut Arikunto (2009) 

dimana penelitian tindakan kelas merupakan suatu pencermatan 

terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan, yang sengaja 

dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersamaan. 

 

2. Fungsi Penelitian Tindakan Kelas 

Penelitian tindakan mempunyai lima kateori fungsi yaitu 

sebagai alat untuk memecahkan masalah yang dilakukan dengan 

diagnosis dalam situasi tertentu; sebagai alat pelatihan dalam 

jabatan sehingga membekali guru yang bersangkutan dengan 

ketrampilan, metode dan teknik mengajar yang baru, 

mempertajam kemampuan analisisnya dan mempertinggi 

kesadaran atas kelebihan dan kekurangan pada dirinya; sebagai 

alat untuk mengenalkan pendekatan tambahan atau inovatif pada 

pengajaran; sebagai alat untuk meningkatkan komunikasi antara 

guru di lapangan dan peneliti akademis, serta memperbaiki 

kegagalan penelitian tradisional; sebagai alat untuk menyediakan 

alternatif atau pilihan yang lebih baik untuk mengantisipasi 

pendekatan yang lebih subjektif, impresionistik dalam 

memecahkan masalah di dalam kelas (Cohen & Monion dalam 

Muhadi, 2011)  

Berdasarkan kelima fungsi tersebut dapat disimpulkan bahwa 

fungsi penelitian tindakan yang utama adalah sebagai alat untuk 

meningkatkan kualitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan 

pendidikan (Muhadi, 2011) 

 

3. Prosedur Penelitian Tindakan Kelas 

Desain PTK berbentuk siklus-siklus. Satu siklus terdiri atas 

empat fase yaitu perencanaan (planning), pelaksanaan (action), 
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pengamatan (observation), dan refleksi (reflection) (Muhadi, 

2011). Tahap perencanaan merupakan tahap menyusun 

rancangan tindakan yang menjelaskan tentang apa, mengapa, 

kapan, di mana, oleh siapa, dan bagaimana tindakan tersebut akan 

dilakukan. Pada tahap ini dilakukan penentuan fokus peristiwa 

yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk diamati, 

kemudian membuat sebuah instrumen pengamatan untuk 

merekam fakta yang terjadi selama tindakan berlangsung. Tahap 

pelaksanaan merupakan tahap yang merupakan implementasi 

atau penerapan isi rancangan yaitu mengenakan tindakan di kelas. 

Tahap pengamatan merupakan kegiatan pengamatan dan 

mencatat semua hal yang diperlukan dan terjadi selama 

pelaksanaan tindakan berlangsung. Pengamatan dilakukan pada 

waktu tindakan sedang berjalan. Tahap refleksi merupakan 

kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang sudah dilakukan. 

Kegiatan ini dilakukan ketika guru pelaksana sudah selesai 

melakukan tindakan. Tahapan ini dimaksudkan untuk mengkaji 

secara menyeluruh tindakan yang telah dilakukan, berdasarkan 

data yang telah terkumpul, kemudian dilakukan evaluasi guna 

menyempurnakan tindakan berikutnya (Arikunto dan Suhardjono, 

2009) 

 

4. Model Penelitian Tindakan Kelas 

Terdapat beberapa model penelitian tindakan kelas menurut 

Hopkins yaitu : pertama, model Kurt Lewin merupakan model 

pertama dalam Penelitian Tindakan Kelas dan merupakan acuan 

pokok atau dasar dari berbagai model Penelitian Tindakan Kelas 

yang lain. Model ini memiliki konsep bahwa dalam satu siklus 

Penelitian Tindakan Kelas terdiri dari empat langkah yaitu 

perencanaan (planning), aksi atau tindakan (acting), observasi 

(observing), dan refleksi (reflecting). 
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Gambar 1. Model Penelitian Tindakan Kelas menurut Kurt 

Lewin 

 

Kedua, model Penelitian Tindakan Kelas menurut Kemmis dan 

McTaggart merupakan pengembangan dari model Kurt Lewin. 

Model Penelitian Tindakan Kelas ini pada hakikatnya berupa 

perangkat-perangkat dengan satu perangkat terdiri dari empat 

komponen, yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan 

refleksi yang merupakan satu siklus.  
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Gambar 2. Model Penelitian Tindakan Kelas menurut 

Kemmis dan McTaggart 

 

Ketiga, model Penelitian Tindakan Kelas menurut John Elliot 

juga dikembangkan berdasarkan model Kurt Lewin tetapi lebih 

detail dan rinci pada setiap tingkatannya untuk mempermudah 

tindakan. Proses yang telah dilaksanakan dalam semua tingkatan 

tersebut digunakan untuk menyusun laporan penelitian. Pada 

model John Elliot ini, setelah ditemukannya ide dan permasalahan 

yang menyangkut dengan peningkatan praktis maka dilakukan 

tahapan reconnaissance atau peninjauan ke lapangan. Tujuan 

peninjauan adalah untuk melakukan semacam studi kelayakan 

untuk mensinkronkan antara ide utama dan perencanaan dengan 

kondisi lapangan, sehingga diperoleh perencanaan yang lebih 

efektif dan dibutuhkan subjek yang diteliti. Tindakan yang 

terencana dan sistematis dapat diberikan kepada subjek yang 

diteliti setelah diperoleh perencanaan yang baik dan sesuai 

dengan keadaan lapangan. Pada akhir tindakan, dilakukan 

kegiatan monitoring terhadap efek tindakan yang mungkin berupa 

keberhasilan dan hambatan disertai dengan faktor-faktor 
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penyebabnya. Hasil monitoring tersebut dapat digunakan sebagai 

bahan perbaikan yang dapat diterapkan pada langkah tindakan 

kedua dan seterusnya sampai diperoleh informasi atau kesimpulan 

apakah permasalahan yang telah dirumuskan dapat dipecahkan.   

 

 

Gambar 3. Model Penelitian Tindakan Kelas menurut Elliot 
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Keempat, model Penelitian Tindakan Kelas menurut Hopkins 

dikembangkan berdasarkan model yang sudah ada.  

 

 

 

Gambar 4. Model Penelitian Tindakan Kelas menurut Hopkins 

 

Kelima, model penelitian tidakan menurut Ebbutt terdiri dari 

tiga tingkatan atau daur. Pada tingkat pertama, ide awal 

dikembangkan menjadi langkah tindakan pertama, kemudian 

tindakan pertama tersebut dimonitor implementasi pengaruhnya 
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terhadap subjek yang diteliti. Semua akibatnya dicatat secara 

sistematis termasuk keberhasilan dan kegagalan yang terjadi. 

Catatan monitor tersebut digunakan sebagai bahan revisi rencana 

umum tahap kedua. Pada tingkat kedua ini, rencana umum hasil 

revisi dibuat langkah tindakannya, dilaksanakan, monitoring efek 

tindakan yang terjadi pada subjek yang diteliti, dokumentasikan 

efek tindakan tersebut secara detail dan digunakan sebagai bahan 

untuk masuk ke tingkat ketiga. Pada tingkatan ini, tindakan seperti 

yang dilakukan pada tingkat sebelumnya dilakukan, efek tindakan 

didokumentasikan, kemudian kembali ke tujuan umum penelitian 

tindakan untuk mengetahui apakah permasalahan yang telah 

dirumuskan dapat terpecahkan. 

 

 

 

 Gambar 5. Model Penelitian Tindakan Kelas menurut 

Ebbutt 

 

 Keenam, model yang dikembangkan oleh Mc Kernan 

disajikan dalam model “proses waktu” yang menekankan pada 

usaha memecahkan masalah rasional dan kepemilikan demokratis 
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oleh komunitas peneliti. Tahapan model Mc Kernan pada siklus 

tindakan 1 terdiri dari menjabarkan masalah, assessment 

kebutuhan, hipotesis gagasan, membuat rencana tindakan, 

imlementasi rencana, mengevaluasi tindakan, keputusan-

keputusan (merefleksikan, menjelaskan, memahami tindakan) 

kemudian dilanjutkan ke siklus tindakan 2. 

 

 

    

 

 

Gambar 6. Model Penelitian Tindakan Kelas menurut 

McKernan 

 

Berdasarkan beberapa model Penelitian Tindakan Kelas 

tersebut, penelitian ini menggunakan model Penelitian Tindakan 

Kelas menurut  Kemmis dan McTaggart karena berupa diagram 

spiral sehingga mudah dipahami dan dilakanakan. 
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Model Penelitian Tindakan Kelas menurut Kemmis dan 

McTaggart 

 

D. Penelitian yang Relevan 

Penelitian Santosa (2009) dengan judul ”OPTIMALISASI 

PENGGUNAAN MODUL UNTUK MENINGKATKAN PENGUASAAN 

MATERI INTEGRAL BAGI SISWA KELAS XII IPA-3 SMA NEGERI 1 

SURAKARTA” dengan hasil bahwa optimalisasi penggunaan modul 

dapat meningkatkan penguasaan materi integral siswa serta dapat 

meningkatkan aktifitas siswa dalam belajar. Penelitian Terbinus (2010) 

dengan judul ”EFEKTIFITAS PENGGUNAAN MODUL MATEMATIKA 

POKOK BAHASAN FUNGSI, PERSAMAAN DAN PERTIDAKSAMAAN 

DITINJAU DARI MOTIVASI BELAJAR SISWA KELAS X SMA DI KABUPATEN 

KATINGAN” dengan hasil bahwa siswa yang menggunakan modul 

matematika pada pokok bahasan fungsi, persamaan dan 

pertidaksamaan memperoleh prestasi yang lebih baik daripada siswa 

yang tidak menggunakan modul matematika.   

Kursini (2004) melakukan penelitian dengan judul  

”EFEKTIFITAS PEMBELAJARAN DENGAN MODUL MATEMATIKA PADA 

SISWA KELAS V DI SD LABORATORIUM” dengan hasil bahwa prestasi 
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belajar siswa yang belajar dengan modul lebih baik daripada siswa 

yang belajar tanpa modul. Sunyoto (2006) melakukan penelitian 

dengan judul ”EFEKTIFITAS PENGGUNAAN MODUL PEMBELAJARAN 

INTERKATIF UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR SISWA KELAS 

XI SMK PANCA BHAKTI BANJARNEGARA TAHUN 2005/2006 BIDANG 

KEAHLIAN TEKNIK MESIN” menyatakan bahwa siswa yang 

menggunakan modul pembelajaran interaktif  memperoleh prestasi 

yang lebih baik daripada siswa yang tidak menggunakan modul 

pembelajaran interaktif. 

 

E. Peta Konsep Materi Trigonometri 

Materi trigonometri merupakan materi pelajaran yang 

diberikan di tingkat SMA kelas X pada semester 2 (genap). Bahan yang 

diajarkan dalam satu standar kompetensi mencakup perbandingan, 

fungsi, persamaan dan identitas trigonometri yang berisi ukuran sudut 

terdiri dari ukuran sudut dalam derajat dan ukuran sudut dalam 

radian, perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, 

perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa, perbandingan 

trigonometri sudut di semua kuadran, identitas trigonometri, 

persamaan trigonometri sederhana, fungsi trigonometri dan grafiknya, 

aturan sinus dan aturan kosinus, luas segitiga. Satu standar 

kompetensi terdiri dari beberapa kompetensi dasar yang didalamnya 

terdapat indikator materi. Penelitian ini dilakukan pada kompetensi 

dasar pertama karena pembelajaran di kelas belum masuk pada materi 

trigonometri.  
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 Penelitian ini mengambil materi trigonometri tentang ukuran 

sudut, perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, 

perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa, dan  perbandingan 

trigonometri sudut di semua kuadran. 

  

F. Kerangka Berfikir 

Pembelajaran yang saat ini digunakan adalah pembelajaran 

secara klasikal di mana guru ceramah dalam memberikan materi 
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pelajaran, sementara itu siswa hanya mendengarkan dan sibuk dengan 

aktifitas mencatat. Pembelajaran berpusat pada guru dan siswa 

cenderung menjadi pasif. Waktu belajar di kelas menjadi tidak efektif 

sehingga hanya sedikit materi pelajaran dan latihan yang diberikan 

kepada siswa. Kondisi tersebut membuat prestasi belajar siswa rendah 

sehingga perlu diterapkan pengajaran modul guna upaya 

meningkatkan prestasi belajar siswa.  

 

 

 

G. Hipotesis Tindakan 

Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah “melalui pengajaran 

dengan modul trigonometri prestasi belajar matematika siswa kelas X4 

SMA Virgo Fidelis meningkat dengan indikator kerja 75% siswa 

mencapai nilai KKM yang ditetapkan yaitu 65”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


