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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

Hasil observasi awal yang dilakukan di kelas XII Akomodasi 

Perhotelan/3C , peneliti berhasil menenukan permasalahan pembelajaran IPS 

dikelas 3C. Permasalahan dalam penelitian ini adalah dengan penggunaan model 

pembelajaran PAKEM dapat meningkatkan keaktifan siswa dan hasil belajar 

siswa mata pelajaran IPS pokok bahasan Mendeskripsikan Kelompok Sosial 

dalam Masyarakat Multikultural kelas XII Akomodasi Perhotelan/3C Semester I 

Tahun Ajaran 2011/2012 SMK PELITA Salatiga. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mendeskripsikan penggunaan model pembelajaran PAKEM untuk 

meningkatkan keaktifan siswa dan hasil belajar siswa mata pelajaran IPS pokok 

bahasan Mendeskripsikan Kelompok Sosial dalam Masyarakat Multikultural   

kelas XII Akomodasi Perhotelan/3C Semester I Tahun Ajaran 2011/2012 SMK 

PELITA Salatiga. 

Objek penelitian dalam penelitian tindakan kelas (PTK) ini adalah Bapak 

H. Sumarsono, S.Pd. sebagai guru IPS di SMK Pelita Salatiga. Penelitian tindakan 

kelas ini merupakan penelitian yang dilakukan secara bersiklus, dimana tiap 

siklusnya terdiri dari perencanaan (planning), pelaksanaan tindakan (acting), 

pengamatan/ observasi (observing), dan refleksi (reflecting). Hasil penelitian ini 

meliputi keaktifan siswa dan hasil belajar siswa. Hasil dari keaktifan siswa 
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diperoleh dari pengamatan / observasi yang dinilai dengan menggunakan lembar 

observasi aktivitas siswa. Hasil belajar dikelompokkan menjadi dua yaitu hasil 

ulangan harian sebelum diadakan tindakan dan hasil tes (kuis) setelah tindakan 

pada siklus I dan siklus II. Hasil tes siklus I dan siklus II adalah hasil tes pada 

pokok bahasan mendeskripsikan kelompok sosial dalam masyarakat multikultural 

setelah pembelajaran dengan model PAKEM. Selain itu terdapat hasil pengamatan 

aktivitas siswa dalam menerima pelajaran, pengamatan aktivitas guru dan 

tanggapan siswa terhadap proses pembalajaran PAKEM. Pada setiap siklus, 

pelaksanaan tindakan dilakukan dua kali pertemuan. Pertemuan pertama 

dilakukan selama dua jam pelajaran, pertemuan kedua selama  satu jam pelajaran. 

Setiap satu jam pelajaran  adalah 45 menit. Setelah mengadakan penelitian dengan 

menggunakan metode PAKEM pada pokok bahasan mendeskripsikan kelompok 

sosial dalam masyarakat multikultural  diperoleh data sebagai berikut : 

1. Hasil Penelitian Siklus I  

    a. Perencanaan (Planning) 

Tahap perencanaan dilakukan kegiatan identifikasi masalah dan analisis 

penyebab timbulnya masalah yang terdapat pada proses pembelajaran sebelum 

tindakan kelas dilakukan. Tindakan pemecahan masalah yang dipandang tepat 

yaitu dengan menerapkan pembelajaran dengan menggunakaan metode 

pembelajaran PAKEM. Tahap penyusunan rancangan (lampiran 1) tindakan 

yang akan diberikan sebagai berikut: 

1. Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) tentang materi yang 

diajarkan sesuai dengan model pembelajaran PAKEM. 
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2. Menyusun kelompok diskusi (lampiran 8). 

3. Menyusun dan menyiapkan lembar observasi yang meliputi: 

 lembar kesiapan siswa dalam mengikuti pelajaran (lampiran 2) yang 

dilihat dari jumlah siswa yang membawa buku paket, buku catatan 

dan perlengkapan tulis  

 lembar pengamatan aktivitas siswa (lampran 4) yang menunjang 

pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan metode 

pembelajaran PAKEM. Lembar pengamatan dibuat untuk 

mengetahui sejauhmana interaksi siswa selama proses pembelajaran. 

 lembar pengamatan aktivitas guru (lampiran 5) yang digunakan 

untuk mengetahui aktivitas guru selama menggunakan metode 

pembalajaran PAKEM. 

4. Membuat dan menyiapkan identitas kelompok. 

5. Menyiapkan kisi-kisi wawancara (lampiran 6). 

6. Menyiapkan lembar angket tanggapan siswa (lampiran 7). 

7. Mempersiapkan soal kerja tim dan soal kuis tiap siklus. 
 

b. Pelaksanaan Tindakan (Acting) 

Pada tahap pelaksanaan tindakan, dilaksanakan skenario pembelajaran 

yang telah direncanakan. Tiap siklus peneliti melaksanakan skenario 

pembelajaran dalam bentuk rencana pelaksanaan pembelajaran. Pertemuan 

pertama hasil observasi kegiatan belajar mengajar pada kegiatan awal guru 

mengabsen, mengecek kesiapan siswa, memberi apersepsi, motivasi dan tujuan 

pembelajaran. Metode pembelajaran PAKEM ini baru pertama diterapkan 
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sehingga guru lebih banyak menerangkan materi pada kegiatan awal. Guru 

terlambat menyampaikan tujuan pembelajaran. Setelah itu guru menyampaikan 

langkah-langkah pembelajaran PAKEM  dan dilanjutkan dengan masuk ke 

materi pelajaran tentang kelompok sosial dalam masyarakat multikultural. 

Guru berusaha mengajak tanya jawab siswa supaya aktif dalam pembelajaran.  

Kemudian masuk dalam kegiatan inti yaitu guru membagi siswa ke 

dalam kelompok yang sudah ditentukan sebelumnya oleh guru. Setelah 

membagi kelompok dan posisi duduk siswa, guru menjelaskan langkah-

langkah pengerjaan lembar kerja tim. Setelah siswa duduk secara berkelompok, 

guru membagi lembar kerja tim (lampiran 9) dan identitas kelompok.  Guru 

membantu pekerjaan tim sebagai fasilitator dan motivator. Setelah selesai 

mengerjakan tugas siswa mempresentasikan hasil kerja tim dan bersama-sama 

dengan guru membahas jawaban. Kegiatan akhir setelah presentasi, guru 

memberikan kesimpulan dan pemberitahuan untuk pertemuan selanjutnya. 

Pertemuan kedua guru memberikan apersepsi dan motivasi. Kemudian 

dilanjutkan dengan pembagian lembar kuis individu (lampiran 11). Setelah kuis 

selesai guru memberikan sesi tanya jawab tentang permasalahan yang didapat 

selama kuis individu. Untuk pengumuman hasil tes dan perkembangan skor  

individu (lampiran 21) , penilaian kelompok (lampiram 22) dan rangking / 

penghargaan (lampiran 23) dilakukan dengan meminta jam pelajaran guru 

Bahasa Indonesia pada hari berikutnya. 

Tiap kelompok diberi penilaian kelompok. Lembar ini dimaksudkan 

agar siswa dapat melihat hasil kerja individu yang didiskusikan dalam tiap 
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kelompok. Lembar hasil kuis pertama juga dibagikan supaya siswa dapat 

melihat secara langsung hasil kerjanya.  

c. Pengamatan (Observing) 

Penelitian tindakan kelas ini, pelaksanaan penerapan pembelajaran metode 

pembelajaran PAKEM yaitu dengan menggunakan lembar pengamatan yang telah 

dibuat oleh peneliti. Hasil pengamatan dengan menggunakan pembelajaran 

metode PAKEM pada siklus I diperoleh hasil sebagai berikut : 

1)  Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

a. Observasi tentang kesiapan belajar siswa dalam menerima pelajaran 

Hasil penelitian kesiapan siswa menerima pelajaran dapat dilihat 

(lampiran 14) pada siklus I pertemuan pertama dapat dilihat bahwa sebesar 

92,50 % siswa telah siap menerima materi pelajaran. Sedangkan 7,80  % siswa 

belum siap menerima materi pelajaran disebabkan empat siswa yang tidak 

membawa buku penunjang dan satu siswa tidak membawa perlengkapan alat 

tulis. 

         Pertemuan kedua dapat dilihat  bahwa sebesar 93,90 % siswa telah siap 

menerima materi pelajaran. Sedangkan yang belum siap menerima materi 

pelajaran yaitu sebesar 6,10 % dikarenakan terdapat dua orang siswa  tidak 

membawa buku penunjang dan dua orang siswa tidak membawa perlengkapan 

alat tulis berupa pulpen. Dua orang siswa yang tidak membawa buku paket 

adalah orang yang sama pada pertemuan pertama. Sedangkan satu orang lagi 

yang tidak membawa pulpen adalah orang yang berbeda pada pertemuan 

pertama. Upaya yang dilakukan adalah memberi penjelasan mengenai 
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pentingnya buku penunjang  yang mendukung untuk pemahaman konsep serta 

materi yang dijelaskan oleh guru. 

b. Observasi Tentang Aktivitas Belajar Siswa Dalam Proses Pembelajaran 

PAKEM 

Data hasil observasi aktivitas siswa digunakan untuk mengetahui 

kegiatan siswa selama proses pembelajaran. Hasil observasi aktivitas belajar 

siswa pada siklus I (lampiran 15) sebesar 69,20%. Siklus I keaktifan siswa 

menunjukkan nilai tiga atau kategori cukup.  

Pertemuan kedua, kuis individu berjalan dengan baik. Pada sesi 

tanya jawab mengenai kesulitan/kendala apa yang dialami selama kuis, 

siswa mau mengungkapkan kesulitannya. Walaupun ada beberapa siswa 

yang diam dan belum berani saat mengungkapkan kesulitannya.   

c. Hasil Belajar Siswa 

Ketuntasan hasil belajar siswa  sebelum diterapkannya metode 

pembelajaran PAKEM yaitu sebesar 36,36 %, kemudian pada siklus I 

mengalami peningkatan menjadi 95,46 % (lampiran 21). Ketuntasan hasil 

belajar sebelum tindakan sebesar 8  siswa dan setelah tindakan pada siklus I 

ketuntasan hasil belajar menjadi 21 siswa. Adanya ketidak tuntasan hasil 

belajar siswa dikarenakan siswa tidak masuk tanpa alasan. 

2) Hasil Observasi Aktivitas Guru 

Data hasil observasi aktivitas guru digunakan untuk mengetahui kegiatan 

guru selama proses pembelajaran. Siklus I pertemuan pertama guru memberi 

apersepsi pada siswa dengan menggali pengetahuan awal, guru menanyakan 
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pada siswa mengenai masyarakat sosial. Namun pada kegiatan awal ini guru 

terlambat menyampaikan tujuan pembelajaran. Guru kurang bisa memberikan 

motivasi siswa sehingga  masih banyak siswa yang pasif, cenderung ramai 

sendiri dan suasana kelas masih belum terkondisi secara baik.  

Guru membimbing siswa dan  mengorganisasikan kegiatan dalam 

kelompok untuk mengerjakan tugas dan berdiskusi. Akan tetapi guru belum 

sepenuhnya dapat menciptakan suasana yang aktif dan menyenangkan karena 

baru beberapa siswa saja yang terlihat aktif dalam diskusi, sementara yang 

lainnya hanya mengobrol. Kegiatan guru memberi arahan dan bimbingan, 

memantau jalannya kegiatan dalam lembar kerja siswa sudah baik, guru juga 

sudah maksimal memantau secara langsung pada setiap kelompok. 

Pertemuan kedua, guru memberikan apersepsi sebelum kuis dimulai. 

Kemudian guru membagikan lembar kuis individu. Saat kuis berlangsung guru 

mengawasi jalannya proses kuis individu. Setelah kuis guru memberikan sesi 

tanya jawab mengenai kesulitan yang dihadapi siswa selama mengerjakan kuis. 

Hasil pengamatan terhadap aktivitas guru yang dilihat dari kinerjanya 

dalam pembelajaran pada siklus pertama sudah baik yaitu sebesar 75 % 

(lampiran 17). Meskipun demikian kinerja guru perlu ditingkatkan kembali 

untuk mencapai hasil yang optimal. 

3) Wawancara siswa tentang penggunaan metode pembelajaran PAKEM 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada siswa setelah 

mengikuti pelajaran dengan metode PAKEM mereka menjawab senang. Selain 

dari hasil wawancara peneliti juga mendapat masukan dari enam orang siswa 
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bahwa dengan metode PAKEM mereka lebih nyaman pada saat belajar didalam 

kelas, dapat berdiskusi dengan teman dan tidak mengantuk (lampiran  20). 

d. Refleksi (Reflecting) 

Berdasarkan hasil observasi siklus I yang merupakan siklus awal dalam 

penelitian tindakan kelas ini diperoleh data bahwa aktivitas siswa  menunjukkan 

nilai sebesar 69,20 %.  Akan tetapi peningkatan aktivitas tersebut belum tercapai 

secara optimal atau belum menunjukan indikator keberhasilan sehingga perlu 

adanya perbaikan-perbaikan supaya mencapai hasil yang lebih optimal. 

Berdasarkan hasil observasi kinerja guru pada siklus I tergolong baik dengan 

menunjukkan nilai sebesar 75 %. Guru sudah melakukan kegiatan sebaik mungkin 

untuk meningkatkan mutu dalam pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada siklus 

I dijelaskan guru sedikit terlambat karena guru memfokuskan pembelajaran pada 

materi pokok dan langkah-langkah pembelajaran dengan metode PAKEM yang 

belum pernah digunakan sebelumnya.   

Berdasarkan hasil perolehan dari pelaksanaan siklus I masih terdapat hal-

hal yang perlu diperhatikan sesuai dengan tujuan yang harus dicapai dalam 

penelitian sebagai berikut : 

1. Keaktifan siswa siswa pada siklus I menunjukkan nilai cukup. Hasil 

tersebut belum masuk kriteria keberhasilan proses, sehingga pada 

siklus II perlu ditingkatkan supaya mencapai hasil yang optimal. 

2. Ketuntasan hasil belajar siswa pada siklus I yaitu sebesar 95,46 %. 

Hasil tersebut sudah memenuhi kriteria keberhasilan belajar, akan 

tetapi pada siklus II  perlu ditingkatkan lagi. 
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2. Hasil Penelitian Siklus II 

    a. Perencanaan (Planning) 

Pada tahap perencanaan ini diisi dengan persiapan seperti siklus I dan  

memperbaiki kekurangan pada siklus I yang dapat dilihat di refleksi siklus I. 

Persiapan perbaikannya diantaranya sebagai berikut: 

1. Penyampaian tujuan pembelajaran 

Upaya perbaikan pada tujuan pembelajaran ini yaitu guru sebagai 

pengajar mempersiapkan skenario pembelajaran secara optimal. Agar dari 

kegiatan awal, inti dan akhir dapat berjalan dengan baik. 

2. Keaktifan siswa  

Upaya perbaikan pada keaktifan siswa. Diharapkan siswa mampu 

menerima siswa lain sebagai rekan dalam bekerja. Upaya tersebut adalah 

dengan memberi pengarahan pada siswa akan pentingnya rekan dalam 

bekerja. Karena dengan adanya rekan kerja dapat membantu memecahkan 

masalah/ tugas. 

3. Hasil belajar 

Upaya perbaikan hasil belajar yaitu guru memberikan pengarahan 

supaya semua siswa lebih berkonsentrasi dan menyimak semua arahan dari 

guru agar proses pembelajaran berjalan efektif dan siswa dapat menguasai 

materi yang diajarkan sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat. 

b. Pelaksanaan Tindakan (Acting) 

Pertemuan pertama sudah berjalan dengan baik ,guru mengecek 

kesiapan siswa memberikan apersepsi, motivasi, penyampaian tujuan 
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pembelajaran, mengulang kembali langkah-langkah pembelajaran PAKEM. 

Pertemuan ini sudah lebih siap dibandingkan pertemuan sebelumnya pada 

siklus I. Dalam melaksanakan pembelajaran guru mengkomunikasikan topik 

pembelajaran serta kegiatan yang berkaitan dengan pembelajaran yang 

berkaitan dengan kelompok sosial dalam masyarakat multikultural. Kegiatan 

pembelajaran dimulai dengan meminta siswa untuk untuk berbaur sesuai 

dengan kelompok yang telah ditentukan pada pertemuan sebelumnya. 

Kemudian mengerjakan lembar kerja tim (lampiran 24). Pertemuan pertama 

siklus II ini, siswa lebih tertib karena sudah memahami metode pembelajaran 

PAKEM, dan telah siap dengan materi yang akan diberikan. Setelah selesai 

hasil kerja tim dipresentasikan dan dibahas bersama-sama. Kemudian guru 

membantu siswa menyimpulkan materi yang dibahas. Setelah menyimpulkan 

materi guru memberitahu untuk pertemuan berikutnya akan diisi dengan test. 

    Pertemuan kedua kuis berjalan dengan baik. Kegiatan awal guru 

memberikan sedikit apersepsi yang dilanjutkan  dengan kuis individu. Guru 

membagi lembar kuis (lampiran 26) dengan sangat baik. Selama kuis guru 

mengawasi jalannya kuis. Setelah kuis selesai, guru berdiskusi dengan siswa 

mengenai kesulitan selama mengerjakan kuis.   

   Pengumuman hasil tes dan perkembangan individual (lampiran 36), 

penilaian kelompok (lampiran 37) dan rangking (lampiran 38) diadakan 

dengan mengambil jam pelajaran IPS pada pertemuan selanjutnya. Tiap 

kelompok diberi lembar skor kemajuan kelompok. Lembar ini dimaksudkan 

agar siswa dapat melihat hasil kerja individu dalam tiap tim. Lembar hasil kuis 
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kedua juga dibagikan supaya siswa dapat melihat secara langsung hasil 

kerjanya. 

c. Pengamatan (Observing) 

Pada penelitian tindakan kelas ini, pelaksanaan penerapan pembelajaran 

metode pembelajaran PAKEM yaitu dengan menggunakan lembar pengamatan 

yang telah dibuat oleh peneliti. Hasil pengamatan dengan menggunakan 

pembelajaran metode PAKEM pada siklus II diperoleh hasil sebagai berikut : 

1) Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

a. Observasi tentang kesiapan belajar siswa dalam menerima materi pelajaran.  

Hasil penelitian kesiapan siswa menerima pelajaran dapat dilihat 

(lampiran 29) pada siklus II pertemuan pertama dapat dilihat bahwa sebesar 

98,49 % siswa telah siap menerima materi pelajaran. Pertemuan pertama 

masih ada siswa yang belum siap menerima materi pelajaran ini disebabkan 

terdapat satu siswa yang tidak membawa buku penunjang. Siswa ini adalah 

orang yang sama dengan orang / siswa yang tidak membawa buku paket di 

siklus I. Pertemuan kedua siswa sudah siap semua untuk menerima 

pelajaran. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan pada siklus II ini 

dibandingkan siklus I. 

b. Observasi mengenai Aktivitas Siswa dalam proses pembelajaran PAKEM 

Hasil penelitian siklus II ini aktivitas belajar siswa (lampiran 29) 

dalam kegiatan pembelajaran PAKEM telah mencapai 98,49 %  sedangkan 

yang kurang aktif tinggal 1,5 % karena malu dalam menjawab pertanyaan 
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maupun dalam mengemukakan pendapat. Pertemuan pertama Siklus II 

keaktifan siswa menunjukkan nilai lima atau sangat baik.  

Pertemuan kedua siswa kuis individu berjalan dengan sangat baik. 

Hal ini berarti ada peningkatan pada siklus II setelah siswa diberikan 

motivasi tentang pentingnya berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran 

PAKEM. 

c. Hasil Belajar Siswa 

Hasil ketuntasan belajar siswa dari sebelum diterapkannya metode 

pembelajaran PAKEM yaitu 36,36 % menjadi 100 % pada siklus II 

(lampiran 36). Siswa yang tuntas sebesar sebesar 8 siswa sebelum 

tindakan dan setelah tindakan pada siklus II siswa yang tuntas menjadi 22 

siswa. 

2) Hasil Observasi Aktivitas Guru 

 Hasil observasi aktivitas guru digunakan untuk mengetahui kegiatan 

guru selama proses pembelajaran. Siklus  II pertemuan pertama guru memberi 

motivasi pada siswa dengan menggali pengetahuan awal, guru menanyakan 

pada siswa mengenai kelompok sosial dalam masyarakat multikultural. Guru 

dalam pemberian motivasi sudah baik. 

Kemudian guru membimbing siswa mengorganisasikan kegiatan dalam 

kelompok untuk mengerjakan tugas dan berdiskusi. Guru memberi arahan dan 

bimbingan, memantau jalannya kegiatan dalam lembar kerja siswa sangat baik, 

guru juga sudah secara optimal memantau secara langsung pada setiap 
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kelompok, tetapi masih terdapat beberapa siswa yang tidak bekerja sama dalam 

kegiatan kelompok. 

Pertemuan kedua guru memberikan apersepsi sedikit sebelum kuis 

dimulai. Kemudian guru membagi lembar kuis individu. Saat kuis berlangsung 

guru mengawasi jalannya proses kuis individu. Hasil pengamatan terhadap 

kinerja guru (lampiran 32) dalam pembelajaran pada siklus kedua sudah baik 

yaitu sebesar 96,67 %.  

3) Wawancara siswa mengenai pelaksanaan metode pembelajaran PAKEM 

           Hasil wawancara siswa pada siklus II (lampiran 35) menunjukkan 

bahwa semua siswa menjawab senang dengan pembelajaran PAKEM. Enam 

siswa menjawab lebih mudah memahami materi, empat siswa menjawab tidak 

membosankan pada saat pelajaran, dua belas siswa menjawab tugas lebih 

cepat diselesaikan.. Selain itu, semua siswa menjawab setuju apabila dalam 

pembelajaran selanjutnya menggunakan metode PAKEM. 

 4)  Angket tanggapan siswa mengenai pelaksanaan metode pembelajaran 

PAKEM. 

Hasil angket tanggapan siswa yang didapat (lampiran 39) semua siswa 

menyatakan suka dengan pembelajaran PAKEM. Mereka merasa lebih 

memahami materi yang diajarkan dan merasa lebih menyenangkan. Semua 

siswa juga menyatakan hasil belajar mereka dapat lebih baik karena dapat 

berdiskusi dengan teman dan termotivasi untuk belajar.  
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d. Refleksi (Reflecting) 

Hasil observasi siklus II pada aktivitas belajar siswa sudah 

menunjukkan hasil baik yaitu sebesar 80,84 %. Sementara aktivitas guru juga 

menunjukkan adanya peningkatan yaitu sebesar 96,67 %. Baik aktivitas siswa 

maupun guru sudah mencapai kriteria keberhasilan proses. Berdasarkan hasil 

perolehan dari pelaksanaan siklus II aktivitas peserta didik sudah menunjukan 

tercapainya tujuan dalam penelitian yaitu sebagai berikut: 

1. Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran siklus II mengalami 

peningkatan dengan menunjukkan nilai sangat baik. Hasil ini berarti 

keaktifan siswa  sudah mencapai kriteria keberhasilan proses. 

2. Hasil ketuntasan belajar siswa pada siklus II  sebesar 100 %. Hasil 

tersebut sudah mencapai kriteria keberhasilan belajar yaitu diatas atau 

sama dengan 80 %. 

 

4.2. Rangkuman 

Tabel 4.2. 

Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa Mata Pelajaran IPS Pokok Bahasan Mendeskripsikan 

Kelompok Sosial Dalam Masyarakat Multikultural Kelas XII Akomodasi Perhotelan 

Semester I Tahun Ajaran 2011/2012 SMK Pelita Salatiga 

Sebelum Siklus 

Keadaan Awal Guru IPS di SMK Pelita Salatiga Tahun 2011/2012 masih 

menggunakan metode ceramah pada standar kompetensi 

mendeskripsikan kelompok sosial dalam masyarakat 
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multikultural. Dimana guru lebih mendominasi dalam kegiatan 

pembelajaran. Pembelajaran seperti ini menyebabkan hasil 

belajar siswa kelas XII Program Keahlian Akomodasi 

Perhotelan pada ulangan harian mendeskripsikan kelompok 

sosial dalam masyarakat multikultural masih dibawah  Kriteria 

Ketuntasan Minimum (KKM), sebanyak 14 siswa dari 22 siswa 

mendapat nilai dibawah KKM yakni 70. 

Siklus I 

Tahapan Deskripsi 

Perencanaan Tahap perencanaan dilakukan kegiatan identifikasi masalah dan 

analisis penyebab timbulnya masalah yang terdapat pada proses 

pembelajaran sebelum tindakan kelas dilakukan. Tindakan 

pemecahan masalah yang dipandang tepat yaitu dengan 

menerapkan pembelajaran dengan menggunakaan metode 

pembelajaran PAKEM. 

Pelaksanaan Pada tahap pelaksanaan tindakan, dilaksanakan skenario 

pembelajaran yang telah direncanakan. Tiap siklus peneliti 

melaksanakan skenario pembelajaran dalam bentuk rencana 

pelaksanaan pembelajaran. Pertemuan pertama hasil observasi 

kegiatan belajar mengajar pada kegiatan awal guru mengabsen, 

mengecek kesiapan siswa, memberi apersepsi, motivasi dan 

tujuan pembelajaran. 
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Pengamatan Hasil pengamatan dengan menggunakan pembelajaran metode 

PAKEM pada siklus I diperoleh hasil sebagai berikut : 

1)  Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

a. Observasi tentang kesiapan belajar siswa dalam menerima 

pelajaran 

Hasil penelitian kesiapan siswa menerima pelajaran 

dapat dilihat pada siklus I pertemuan pertama dapat dilihat 

bahwa sebesar 92,50 % siswa telah siap menerima materi 

pelajaran. Sedangkan 7,80  % siswa belum siap menerima 

materi pelajaran disebabkan empat siswa yang tidak membawa 

buku penunjang dan satu siswa tidak membawa perlengkapan 

alat tulis. 

  Pertemuan kedua dapat dilihat  bahwa sebesar 93,90 % 

siswa telah siap menerima materi pelajaran. Sedangkan yang 

belum siap menerima materi pelajaran yaitu sebesar 6,10 % 

dikarenakan terdapat dua orang siswa  tidak membawa buku 

penunjang dan dua orang siswa tidak membawa perlengkapan 

alat tulis berupa pulpen. Dua orang siswa yang tidak membawa 

buku paket adalah orang yang sama pada pertemuan pertama. 

Sedangkan satu orang lagi yang tidak membawa pulpen adalah 

orang yang berbeda pada pertemuan pertama. 

b. Observasi Tentang Aktivitas Belajar Siswa Dalam Proses 

Pembelajaran PAKEM 

Data hasil observasi aktivitas siswa digunakan untuk 
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mengetahui kegiatan siswa selama proses pembelajaran. Hasil 

observasi aktivitas belajar siswa pada siklus I sebesar 69,20%. 

Siklus I keaktifan siswa menunjukkan nilai tiga atau kategori 

cukup.  

Pertemuan kedua, kuis individu berjalan dengan baik. 

Pada sesi tanya jawab mengenai kesulitan/kendala apa yang 

dialami selama kuis, siswa mau mengungkapkan kesulitannya. 

Walaupun ada beberapa siswa yang diam dan belum berani saat 

mengungkapkan kesulitannya.   

c. Hasil Belajar Siswa 

Ketuntasan  hasil belajar siswa  sebelum diterapkannya 

metode pembelajaran PAKEM yaitu sebesar 36,36 %, 

kemudian pada siklus I mengalami peningkatan menjadi 95,46 

%. Ketuntasan hasil belajar sebelum tindakan sebesar 8 siswa 

dan setelah tindakan pada siklus I ketuntasan hasil belajar 

menjadi 21 siswa.  

2. Hasil Observasi Aktivitas Guru 

Hasil pengamatan terhadap aktivitas guru yang dilihat 

dari kinerjanya dalam pembelajaran pada siklus pertama sudah 

baik yaitu sebesar 75 % 

Refleksi Berdasarkan hasil observasi siklus I yang merupakan siklus awal 

dalam penelitian tindakan kelas ini diperoleh data bahwa 

aktivitas siswa  menunjukkan nilai sebesar 69,20 %.   

Berdasarkan hasil perolehan dari pelaksanaan siklus I 
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masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan sesuai dengan 

tujuan yang harus dicapai dalam penelitian sebagai berikut : 

5. Keaktifan siswa siswa pada siklus I menunjukkan nilai cukup. 

Hasil tersebut belum masuk kriteria keberhasilan proses, 

sehingga pada siklus II perlu ditingkatkan supaya mencapai 

hasil yang optimal. 

6. Hasil ketuntasan belajar siswa pada siklus I yaitu sebesar 

95,46 %. Hasil tersebut sudah memenuhi kriteria keberhasilan 

belajar, akan tetapi pada siklus II  perlu ditingkatkan lagi. 

Siklus II 

Perencanaan Pada tahap perencanaan ini diisi dengan persiapan 

seperti siklus I dan  memperbaiki kekurangan pada siklus I yang 

dapat dilihat di refleksi siklus I. Persiapan perbaikannya 

diantaranya sebagai berikut: 

5. Penyampaian tujuan pembelajaran 

Upaya perbaikan pada tujuan pembelajaran ini yaitu guru 

sebagai pengajar mempersiapkan skenario pembelajaran secara 

optimal. Agar dari kegiatan awal, inti dan akhir dapat berjalan 

dengan baik. 

6. Keaktifan siswa  

Upaya perbaikan pada keaktifan siswa. Diharapkan siswa 

mampu menerima siswa lain sebagai rekan dalam bekerja. 

Upaya tersebut adalah dengan memberi pengarahan pada siswa 

akan pentingnya rekan dalam bekerja. Karena dengan adanya 
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rekan kerja dapat membantu memecahkan masalah/ tugas. 

7. Hasil belajar 

Upaya perbaikan hasil belajar yaitu guru memberikan 

pengarahan supaya semua siswa lebih berkonsentrasi dan 

menyimak semua arahan dari guru agar proses pembelajaran 

berjalan efektif dan siswa dapat menguasai materi yang 

diajarkan sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat. 

Pelaksanaan Pertemuan pertama sudah berjalan dengan baik ,guru 

mengecek kesiapan siswa memberikan apersepsi, motivasi, 

penyampaian tujuan pembelajaran, mengulang kembali langkah-

langkah pembelajaran PAKEM. Pertemuan ini sudah lebih siap 

dibandingkan pertemuan sebelumnya pada siklus I. Pertemuan 

pertama siklus II ini, siswa lebih tertib karena sudah memahami 

metode pembelajaran PAKEM, dan telah siap dengan materi 

yang akan diberikan. Setelah selesai hasil kerja tim 

dipresentasikan dan dibahas bersama-sama. Kemudian guru 

membantu siswa menyimpulkan materi yang dibahas. 

Pertemuan kedua kuis berjalan dengan baik. Kegiatan 

awal guru memberikan sedikit apersepsi yang dilanjutkan  

dengan kuis individu. Guru membagi lembar kuis dengan sangat 

baik. Selama kuis guru mengawasi jalannya kuis. Setelah kuis 

selesai, guru berdiskusi dengan siswa mengenai kesulitan 

selama mengerjakan kuis.   

   Pengumuman hasil tes dan perkembangan individual, 
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penilaian kelompok dan rangking / penghargaan diadakan 

dengan mengambil jam pelajaran IPS pada pertemuan 

selanjutnya. 

Pengamatan Hasil pengamatan dengan menggunakan pembelajaran 

metode PAKEM pada siklus II diperoleh hasil sebagai berikut : 

1) Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

a. Observasi tentang kesiapan belajar siswa dalam menerima 

materi pelajaran.  

Hasil penelitian kesiapan siswa menerima pelajaran dapat 

dilihat pada siklus II pertemuan pertama dapat dilihat bahwa 

sebesar 98,49 % siswa telah siap menerima materi pelajaran.  

Pertemuan kedua siswa sudah siap semua untuk 

menerima pelajaran. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan 

pada siklus II ini dibandingkan siklus I. 

b. Observasi mengenai Aktivitas Siswa dalam proses 

pembelajaran PAKEM 

Hasil penelitian siklus II ini aktivitas belajar siswa dalam 

kegiatan pembelajaran PAKEM telah mencapai 98,49 %  

sedangkan yang kurang aktif tinggal 1,5 % karena malu dalam 

menjawab pertanyaan maupun dalam mengemukakan pendapat. 

Pertemuan pertama Siklus II keaktifan siswa menunjukkan nilai 

lima atau sangat baik.  

Pertemuan kedua siswa kuis individu berjalan dengan 

sangat baik. Hal ini berarti ada peningkatan pada siklus II 
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setelah siswa diberikan motivasi tentang pentingnya berperan 

aktif dalam kegiatan pembelajaran PAKEM. 

c. Hasil Belajar Siswa 

Ketuntasan hasil belajar siswa dari sebelum 

diterapkannya metode pembelajaran PAKEM yaitu 36,36 % 

menjadi 100 % pada siklus II. Ketuntasan hasil belajar  sebesar 

8 siswa sebelum tindakan dan setelah tindakan pada siklus II 

ketuntasan hasil belajar  menjadi 22 siswa. 

2) Hasil Observasi Aktivitas Guru 

 Siklus  II pertemuan pertama guru memberi motivasi 

pada siswa dengan menggali pengetahuan awal, guru 

menanyakan pada siswa mengenai kelompok sosial dalam 

masyarakat multikultural. Guru dalam pemberian motivasi 

sudah baik. Kemudian guru membimbing siswa 

mengorganisasikan kegiatan dalam kelompok untuk 

mengerjakan tugas dan berdiskusi. Guru memberi arahan dan 

bimbingan, memantau jalannya kegiatan dalam lembar kerja 

siswa sangat baik, guru juga sudah secara optimal memantau 

secara langsung pada setiap kelompok. 

Pertemuan kedua guru memberikan apersepsi sedikit 

sebelum kuis dimulai. Kemudian guru membagi lembar kuis 

individu. Saat kuis berlangsung guru mengawasi jalannya 

proses kuis individu. Hasil pengamatan terhadap kinerja guru 

dalam pembelajaran pada siklus kedua sudah baik yaitu sebesar 

96,67 %.  
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Refleksi Berdasarkan hasil perolehan dari pelaksanaan siklus II 

aktivitas peserta didik sudah menunjukan tercapainya tujuan 

dalam penelitian yaitu sebagai berikut: 

1. Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran siklus II 

mengalami peningkatan dengan menunjukkan nilai sangat 

baik. Hasil ini berarti keaktifan siswa  sudah mencapai 

kriteria keberhasilan proses. 

2. Hasil ketuntasan belajar siswa pada siklus II  sebesar 100 %. 

Hasil tersebut sudah mencapai kriteria keberhasilan belajar 

yaitu diatas atau sama dengan 80 %. 

 

4.3. Pembahasan 

Pembahasan dalam penelitian ini merupakan hasil observasi selama 

penelitian. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan untuk kemudian dilakukan 

refleksi secara keseluruhan pada tiap-tiap siklusnya. Proses belajar mengajar akan 

berlangsung secara baik apabila siswa mampu menjadi pusat kegiatan belajar 

dikelas dan guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Pembelajaran akan 

berjalan dengan baik apabila terdapat interaksi antara guru dengan murid. 

 Proses pembelajaran guru harus dapat menentukan metode yang akan 

digunakan dalam pembelajaran, yang disesuaikan dengan dengan karakteristik 

materi yang akan disampaikan, agar tujuan pembelajaran bisa tercapai secara 

optimal. Pembelajaran dapat dikatakan optimal bila terdapat keaktifan siswa dan 

guru dalam proses pembelajaran yang nantinya akan berdampak pada hasil belajar 

siswa sehingga proses pembelajaran dapat berkualitas. 
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Teori belajar konstruktivisme dalam proses pembelajaran diharapkan 

dapat memberikan acuan tentang terjadinya pembentukan secara optimal pada diri 

siswa. Siswa harus aktif sehingga mampu menjadi pusat kegiatan belajar di kelas. 

Keaktifan siswa ini menjadi hal penting dalam menentukan kesuksesan dalam 

pembelajaran. 

Pandangan konstruktivisme Piaget dan Vigotsky menekankan pentingya 

interaksi dengan teman melalui pembentukan kelompok belajar. Kelompok 

belajar memberikan kesempatan kepada siswa secara aktif dan kesempatan untuk 

mengungkapkan apa yang dipikirkan siswa kepada teman sebaya.  

Penggunaan metode pembelajaran PAKEM pada siswa kelas XII Program 

Keahlian Akomodasi Perhotelan SMK PELITA Salatiga ini berdasarkan pada 

observasi awal. Hasil observasi awal menunjukan bahwa masih ada siswa yang 

mengobrol dan bermain handphone dikelas. Bentuk pemecahan masalah itu 

adalah dengan digunakanya model pembelajran PAKEM. Selama pelaksanaan 

penelitian dengan menggunakan metode pembelajaran PAKEM pada materi 

kelompok sosial dalam masyarakat multikultural dari siklus satu ke siklus 

berikutnya terjadi perubahan dalam proses pembelajaran ke arah yang lebih baik.  

Pembelajaran dalam penelitian tindakan kelas ini, mengambil pokok 

bahasan mendeskripsikan kelompok sosial dalam masyarakat multikultural. 

Kelompok sosial adalah setiap kumpulan manusia yang memiliki kesadaran 

bersama akan keanggotaanya dan saling berinteraksi. Sedangkan masyarakat 

multikultural adalah perbedaan sikap terhadap kebudayaan masing-masing 

kelompok. Pokok bahasan kelompok sosial dalam masyarakat multikultural 
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dipilih karena dapat dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan pembelajaran 

PAKEM. Materi dibagi menjadi enam kemudian dibagikan pada tiap-tiap 

kelompok untuk didiskusikan dan kemudian dipresentasikan didepan kelas. 

Perubahan model pembelajaran ini dilihat dari hasil peningkatan keaktifan 

siswa dan hasil belajar siswa. Hasil observasi pada proses pembelajaran 

menunjukkan bahwa keaktifan siswa dari satu siklus ke siklus berikutnya 

mengalami peningkatan. Hasil aktivitas siswa siklus I sebesar 69,20 %, 

menunjukan nilai tiga atau kategori cukup. Hasil aktivitas siswa siklus II sebesar 

80,84 %, menunjukan nilai lima atau kategori sangat baik. 

Keaktifan siswa dalam pembelajaran siklus I mengalami peningkatan 

apabila dibandingkan dengan sebelum tindakan kelas dilaksanakan. Sebelum 

tindakan kelas dilaksanakan banyak siswa pasif, bermain handphone dan 

mengobrol.   Siklus I, siswa sudah mulai aktif mengikuiti pelajaran walaupun 

belum optimal. Pertemuan pertama, semua kelompok sudah mulai bisa menerima 

rekan kerja, walaupun masih terlihat lima siswa yang masih kurang bisa menerima 

rekan kerjanya. Terlihat mereka saling berdiskusi dan sudah dapat membagi tugas 

saat mengerjakan. Jawaban yang berbeda didiskusikan bersama sehingga 

mendapatkan jawaban yang sama dalam tiap tim. Kelompok dua dan empat belum 

dapat membagi tugas dengan baik. Jadi mereka hanya mengandalkan satu bahkan 

dua anggota tim saja untuk mengerjakan tugas tersebut. Hal ini menjadikan tugas 

yang diberikan belum selesai. Hasil diskusi siswa, nilai tertinggi dicapai oleh 

semua kelompok dengan nilai 100. Hasil belajar individu pada siklus I tercatat 

ketuntasan hasil belajar sebanyak 21 siswa dan ketidak tuntasan hasil belajar 1 
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siswa dengan ketuntasan belajar klasikal sebesar 95,46 %. Ketuntasan belajar 

belum optimal dikarenakan peserta didik masih belum dapat menjelaskan dan 

memberi contoh tentang materi mendeskripsikan kelompok sosial dalam 

masyarakat multikultural. Hal tersebut terlihat pada saat presentasi kelompok 

didepan kelas. 

Siklus II, tiap kelompok sudah ada peningkatan dalam berkelompok dan 

berdiskusi. Pertemuan pertama, tiap kelompok sudah bisa membagi tugas dengan 

baik walaupun masih ada satu siswa yang kurang antusias untuk diajak 

bekerjasama. Hasil diskusi siswa untuk semua kelompok memperoleh nilai 100. 

Hasil belajar individu pada siklus II ketuntasan hasil belajar sebanyak 22 siswa 

dari 22 siswa, hasil ketuntasan belajar sebesar 100 %. 

Selain itu perubahan juga dapat dilihat dari ketuntasan hasil belajar 

sebelum diterapkannya metode PAKEM dengan hasil ketuntasan hasil belajar 

setelah menggunakan metode PAKEM. Nilai awal yang diperoleh dari hasil 

ulangan harian dijadikan dasar ukuran perhitungan ketuntasan hasil belajar tiap 

siklus. Materi tiap-tiap siklus merupakan materi pengulangan. Hasil analisis 

terhadap hasil belajar siswa menunjukkan bahwa dari siklus I sampai siklus II 

mengalami peningkatan. Rata-rata hasil belajar siswa pada siklus I  sebesar 80,69 

dan ketuntasan belajar sebesar 95,46 %.  Ketidaktuntasan hasil belajar individu 

pada siklus I sebanyak 4,54 %. Rata-rata hasil belajar siswa pada siklus II sebesar 

92,05 dan ketuntasan belajar  sebesar 100 %.  

Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pemahaman siswa 

terhadap materi atau konsep yang dipelajari melalui kegiatan yang telah 
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dilaksanakan siswa. Hal ini menunjukkan bahwa ketuntasan hasil belajar siswa 

sudah masuk dalam kriteria ketuntasan belajar yaitu lebih dari atau sama dengan 

80 %. Hal ini berarti, dengan diterapkannya metode PAKEM keaktifan dan hasil 

belajar siswa mengalami peningkatan. 

Selain pada peserta didik, pengamatan juga dilakukan terhadap guru. Guru 

dalam menyampaikan materi juga mengalami kenaikan dibanding sebelum 

diterapkannya metode pembelajaran PAKEM. Guru berusaha memberi motivasi 

kepada siswa dan mencoba mengkondisikan kelas sebaik mungkin, sehingga 

tercipta suasana belajar dengan baik. Guru dalam kegiatan belajar mengajar 

membimbing siswa mengorganisasikan kegiatan dalam kelompok untuk 

mengerjakan tugas dan berdiskusi. Sedangkan dalam lembar kerja siswa, guru 

memberikan arahan dan bimbingan, memantau jalannya kegitan belajar siswa. 

Hasil observasi guru pada siklus I sebesar 75 % dan pada siklus II sebesar 

96,67 %. Dari data tersebut menunjukkan adanya kenaikan kinerja guru secara 

dinamis dari siklus I dan siklus II. Hasil observasi terhadap kinerja guru dalam 

menerapkan metode pembelajaran PAKEM dari satu siklus ke siklus berikutnya, 

menunjukkan bahwa kinerja guru sudah sangat baik. Siklus I, guru sudah 

melaksanakan seluruh langkah–langkah pembelajaran yang telah di susun, namun 

belum secara optimal karena masih ada beberapa langkah yang belum dilakukan 

secara baik. Siklus II, kinerja guru semakin baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan 

sudah dilakukanya langkah–langkah pembelajaran secara optimal.  

Pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran PAKEM dapat 

mengoptimalkan proses pembelajaran yang berdampak pada peningkatan hasil 
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belajar siswa secara kognitif dan keaktifan belajar siswa. Indikator dalam 

penelitian tindakan kelas ini merupakan tolak ukur dari keberhasilan penelitian 

tindakan kelas. Belum tercapainya indikator dalam penelitian ini disebabkan 

masih terdapat permasalahan yang dihadapi pada siklus I yaitu: 

1. Suasana kelas belum terkendali secara baik, karena masih ada siswa 

yang tidak memperhatikan selama pembelajaran. 

2. Siswa dan guru mengalami kesulitan dalam melaksanakan 

pembelajaran timbal balik karena belum terbiasa. 

3. Siswa masih belum terbiasa menerima rekan dalam bekerja. 

Namun hal ini dapat diatasi dengan baik karena adanya kerja sama yang 

cukup baik antara guru dengan siswa, sehingga pembelajaran tetap dapat berjalan 

dengan baik dan lancar. Kemudian pelaksanaan pada siklus II guru berusaha 

untuk melakukan perbaikan-perbaikan dari kesalahan yang terjadi dari siklus I. 

Upaya-upaya yang telah dilakukan guru pada kegiatan siklus II  untuk lebih 

mengoptimalkan lagi proses pembelajaran yaitu: 

1. Mempersiapkan serta merencanakan rencana pelaksanaan 

pembelajaran dengan sebaik mungkin. 

2. Guru memotivasi siswa untuk lebih berperan aktif dalam proses belajar 

mengajar. 

3. Memberikan pengarahan kepada siswa akan pentingnya menerima 

rekan dalam bekerja. 

Pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran PAKEM dapat 

dijadikan salah satu alternatif untuk meningkatkan aktivitas siswa serta 
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pemahaman siswa terhadap mata pelajaran sehingga pembelajarn yang 

berlangsung dapat menjadi lebih baik dan diperoleh secara optimal. Penggunaan 

metode PAKEM dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa dalam 

Mata Pelajaran IPS, pokok bahasan Mendeskripsikan Kelompok Sosial Dalam 

Masyarakat Multikultural Kelas XII Program Keahlian Akomodasi Perhotelan, 

semester I Tahun Pelajaran 2011-2012 SMK PELITA Salatiga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


