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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Deskripsi Kondisi Awal 

A. Aktivitas Pembelajaran Ekonomi 

Dalam kegiatan belajar mengajar maupun dalam penugasan,  siswa 

cenderung pasif kurang termotivasi di dalam belajar. Hal ini ditandai 

banyaknya siswa yang tidak mengerjakan tugas dengan alasan mereka 

mengatakan tidak bisa, tidak memahami apa yang diterangkan oleh guru, 

ada juga sebagian siswa yang mengantuk, berbicara sendiri dengan teman 

yang duduk di sampingnya atau bahkan teman yang ada di depan atau di 

belakang tempat duduknya. Demikian juga bila pembelajar dilakukan 

dengan diskusi mereka cenderung diam, pasif dan tidak mau berfikir sama 

sekali. Saat pelajaran berlangsung, sudah banyak siswa yang terlihat bosan. 

 

Gambar 4.1 Kondisi Kegiatan Pembelajaran Awal 
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Pada kondisi awal aktivitas siswa diamati pada saat pembelajaran 

sebelum dilakukan tindakan. Pengamatan dilakukan pada saat guru 

menyampaikan pembelajaran dengan menggunakan metode mengajar 

ceramah pada materi pengertian, fungsi, dan tujuan APBN dan APBD. 

Pengamatan aktivitas belajar dilakukan dengan menggunakan lembar 

pengamatan dengan skor 1 sampai 4. Skor 4= sangat aktif, skor 3= aktif, 

skor 2= kurang aktif, dan skor 1= tidak aktif.  

Keaktifan siswa dihitung dengan rumus : 

Skor  maksimum    =  skor x jumlah siswa 

  132   =  4 x 33 

Persentase keaktifan siswa =   

 

Berdasarkan hasil pengamatan diperoleh hasil aktivitas belajar seperti 

yang tersaji dalam tabel berikut: 

Tabel 4.1 Aktivitas Belajar Siswa Kondisi Awal  

di Kelas XI IPS 3 Kompetensi Mengidentifikasi Sumber-sumber Penerimaan 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah  

SMA Negeri 02 Salatiga Semester 1 Tahun Pelajaran 2011/2012 

Nomor 
Tingkat 

Keaktifan 
Skor (x) fi fi(x) 

1 Tidak Aktif 1 20 20 

2 Kurang Aktif 2 10 20 

3 Aktif 3 2 6 

4 Sangat Aktif 4 1 4 

Jumlah 33 50 

 

 Σ fi(x) 

 X  100 

 Skor maksimum 
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Berdasarkan Tabel 4.1 dari 33 siswa yang aktif  dan sangat aktif  hanya 

3 orang (9,09%), sedangankan yang kurang aktif dan tidak aktif sebanyak 

30 orang siswa dengan persentase  (90,9%). Presentasi keaktifan siswa di 

dalam kelas hanya (37,88%). Kurang aktif dan tidak aktifnya siswa ditandai 

oleh kurang antusiasnya siswa pada saat mengikuti pembelajaran, seperti 

kurangnya keinginan siswa untuk bertanya  atau memberi tanggapan pada 

saat mengikuti pembelajaran. Demikian juga berdasarkan pengamatan 

konsentrasi siswa kurang dalam mengikuti pembelajaran. Pada saat guru 

menjelaskan materi pelajaran masih dijumpai siswa yang kurang 

memperhatikan, mereka bercanda dengan teman yang ada di sampingnya 

atau bahkan yang ada di belakang dan di depan tempat duduknya. Hal ini 

mengindikasikan bahwa aktivitas belajar siswa masih rendah atau kurang 

aktif. Jika di gambarkan dengan grafik nampak sebagai berikut: 

Grafik 4.1 Tingkat Keaktifan siswa Siswa Kondisi Awal  

di Kelas XI IPS 3 Kompetensi Menjelaskan Pengertian, Fungsi,  

dan Tujuan APBN dan APBD SMA 

SMA Negeri 02 Salatiga Semester 1 Tahun Pelajaran 2011/2012 
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B. Hasil Belajar Kondisi Awal 

Hasil belajar kondisi awal siswa diperoleh dari hasil nilai ulangan 

harian pada kompetensi dasar menjelaskan pengertian, fungsi, dan tujuan 

APBN dan APBD. Siswa diberi ulangan harian dalam bentuk pilihan ganda 

untuk mengetahui pemahaman konsep yang telah diberikan oleh guru. 

Ulangan harian terdiri dari 15 soal. Ketika ulangan berlangsung semua soal 

dibacakan oleh guru (mendekte), dan murid memilih langsung jawaban 

yang dibacakan oleh guru. Nilai ulangan harian ini dianalisis untuk 

mengetahui hasil belajar pada kondisi awal sebelum tindakan dilakukan. 

Tabel 4.2 Nilai Ulangan Kondisi Awal  

di Kelas XI IPS 3 Kompetensi Menjelaskan Pengertian, Fungsi,  

dan Tujuan APBN dan APBD  

SMA Negeri 02 Salatiga Semester 1 Tahun Pelajaran 2011/2012 

Nomor Nilai fi % 

1.  30,9 – 40,0 5 15,15 

2.  40,9 – 50,0 3 9,09 

3.  50,9 – 60,0 7 21,21 

4.  60,9 – 70,0 5 15,15 

5.  70,9 – 80,0 7 21,21 

6.  80,9 – 90,0 6 18,18 

Nilai terendah: 36 

Nilai tertinggi: 90 

Nilai rata-rata: 63,3 

 

Dari Tabel 4.2 hasil ulangan harian materi pengertian, fungsi, dan 

tujuan APBN dan APBD kelas XI IPS 3 menunjukkan rerata nilai 63,3; 

dengan nilai tertinggi 90 dan nilai terendah 36. Sebaran  ketuntasan siswa 

adalah tiga belas siswa dengan persentase (39,4%) dan tidak tuntas 
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sebanyak dua puluh siswa dengan persentase (60,6%). Hal ini menunjukkan 

bahwa hasil belajar siswa pada materi pengertian, fungsi, dan tujuan APBN 

dan APBD masih rendah.  

Sedangkan jika disajikan dengan grafik, akan nampak sebagai berikut: 

Grafik 4.2 Hasil Belajar Siswa Kondisi Awal 

di Kelas XI IPS 3 Kompetensi Menjelaskan Pengertian, Fungsi,  

dan Tujuan APBN dan APBD  

SMA Negeri 02 Salatiga Semester 1 Tahun Pelajaran 2011/2012 

 

Pada kondisi awal ini belum diterapkan model pembelajaran PAIKEM 

sehingga aktivitas belajar dan hasil belajar pengertian, fungsi, dan tujuan 

APBN dan APBD kurang maksimal. 

 

4.2. Hasil Penelitian Siklus I 

Siklus I dilaksanakan dalam 7 jam pelajaran yang masing-masing selama 45 

menit. Kompetensi dasar pada siklus I adalah mengidentifikasi sumber-sumber 

penerimaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, proses pembelajarannya 
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menggunakan model PAIKEM. Kegiatan penelitian dimulai dari perencanaan, 

pelaksanaan, observasi, dan refleksi. 

1. Tahap Perencanaan 

Tindakan yang dilakukan pada siklus I meliputi penyusunan 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), instrumen penilaian dan 

lembar observasi. Lembar observasi aktivitas siswa dirancang untuk 

melakukan pengamatan dan penilaian pada aspek keaktifan siswa. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Tindakan yang dilakukan pada pembelajaran berlandaskan pada 

perencanaan tindakan yang telah dibuat. Materi yang disajikan pada siklus  

I mengenai sumber APBN dan APBD. Siklus I dilaksanakan dalam 4 kali 

pertemuan (7 jam pembelajaran), pertemuan pertama hari Selasa 13 

September 2011 (2 jam pelajaran) mulai pukul 11.00 – 11.45 (1 jam 

pertama) dan 12.00 – 12.45 (1 jam ke dua), pertemuan kedua hari Rabu 14 

September 2011 (2 jam pelajaran) mulai pukul 07.00 – 08.30, pertemuan 

ketiga hari Selasa 20 September 2011 (2 jam pelajaran) pukul 11.00 – 

11.45 (1 jam pertama) dan 12.00 – 12.45 (1 jam ke dua), dan pertemuan 

keempat hari Rabu 21 September 2011 (1 jam pelajaran) mulai pukul 

07.00 – 07.45. Pembelajaran dengan model PAIKEM, dalam bentuk 

majalah dinding dilaksaanakan pada pertemuan ketiga. Ulangan harian 

dilaksanakan pada pertemuan keempat 21 September 2011. 
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a. Apersepsi 

1. Guru menciptakan suasana kelas yang religius dengan menunjuk 

salah satu siswa untuk memimpin berdoa, memeriksa kehadiran 

siswa, kebersihan dan kerapian kelas sebagai wujud kepedulian 

lingkungan. 

2. Guru menumbuhkan rasa ingin tahu dengan menyampaikan  tujuan 

pembelajaran. 

3. Guru memberi motivasi siswa secara komunikatif dan kreatif 

dengan beberapa pertanyaan. 

4. Guru menyampaikan cakupan materi secara garis besar. 

b. Kegiatan Inti 

1. Eksplorasi 

a. Guru menyuruh siswa mengambil sumber belajar di 

perpustakaan. 

 

Gambar 4.2 Kegiatan Belajar di Perpustakaan 

b. Guru membagi siswa menjadi 8 kelompok kecil. Setiap 

kelompok terdiri dari 4-5 siswa.  



48 
 

 
 

c. Masing masing kelompok diminta menyampaikan pendapatnya 

tentang materi pelajaran. 

d. Setiap kelompok diminta untuk mendiskusikan tentang  materi 

yang sedang diajarkan sebagai bentuk perwujudan kerjasama 

secara demokratis.  

e. Masing-masing kelompok membuat rangkuman dalam bentuk 

softcopy. 

f. Masing-masing kelompok membuat laporan dalam bentuk 

majalah dinding. 

2. Elaborasi 

a. Masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusinya   

secara mandiri dan bertanggungjawab.  

b. Masing-masing kelompok lewat juru bicaranya menyampaikan 

hasil kerja kelompok  secara kreatif. 

c. Kelompok lain mengajukan pertanyaan dan tanggapan 

mengenai hasil kerja kelompok yang disampaikan secara 

bertanggungjawab. 

3. Konfirmasi  

a. Guru memberikan tanggapan dan simpulan berdasarkan hasil 

diskusi kerja kelompok secara komunikatif. 

b. Guru memberikan penguatan tentang materi yang sedang 

diajarkan berdasarkan referensi yang dimiliki secara 

bertanggungjawab. 
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c. Guru secara kreatif memberikan catatan-catatan penting 

mengenai materi pokok yang harus dikuasai siswa. 

c. Penutup 

1. Guru membimbing siswa secara mandiri untuk membuat 

rangkuman  dari materi yang telah dibahas. 

2. Guru melakukan penilaian akhir terhadap materi yang telah 

diberikan secara bertanggungjawab. 

3. Guru memberikan umpan balik terhadap materi yang telah 

diajarkan secara demokratis. 

4. Guru merencanakan kegiatan tindak lanjut secara mandiri dalam 

bentuk pembelajaran remidi, program pengayaan, layanan konseling 

dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun 

kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik  

5. Guru menumbuhkan rasa ingin tahu siswa agar gemar membaca 

dengan menyampaikan rencana pembelajaran untuk pertemuan 

berikutnya. 

6. Guru memberikan pekerjan rumah secara individu. 

3. Tahap Pengamatan 

a. Hasil Aktivitas Belajar Siswa Siklus I 

Pada siklus pertama telah menggunakan model PAIKEM dalam 

bentuk majalah dinding. Pembelajaran kurang berjalan lancar karena 

masih banyak siswa yang belum bisa bekerjasama dengan kelompoknya, 

pada saat kegiatan belajar secara berkelompok, masih terlihat hanya satu 
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atau dua orang siswa saja yang mengerjakan tugas kelompok, sedangkan 

anggota yang lain hanya bermain dengan teman-teman di luar 

kelompoknya. 

Tabel 4.3 Aktivitas Belajar Siswa Siklus I  

di Kelas XI IPS 3 Kompetensi Mengidentifikasi Sumber-sumber Penerimaan 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah  

SMA Negeri 02 Salatiga Semester 1 Tahun Pelajaran 2011/2012 

Nomor 
Tingkat 

Keaktifan 
Skor (x) fi fi(x) 

1 Tidak Aktif 1 8 8 

2 Kurang Aktif 2 7 14 

3 Aktif 3 10 30 

4 Sangat Aktif 4 5 20 

Jumlah 33 76 

 

Berdasarkan Tabel 4.3 dari tiga puluh tiga (33) siswa yang sangat aktif  

sudah mengalami peningkatan dari satu siswa menjadi lima siswa (15,6%) 

dan siswa yang aktif dari dua siswa menjadi sepuluh siswa (30,3%). Siswa 

yang kurang aktif sebanyak tujuh siswa (21,2%) dan tidak aktif sebanyak 

delapan siswa (24,4%). Persentase keaktifan siswa di dalam kelas  sudah 

meningkat dari (37,88%) menjadi (57,6%). Persentase siswa kurang aktif 

dan tidak aktif mengalami penurunan dari yang semula (90,9%) menjadi 

(42,4%). Pada saat guru memberikan tugas kelompok masih banyak siswa 

yang tidak aktif dikelompoknya, setiap kelompok hanya satu atau dua 

siswa saja yang benar-benar bekerja secara aktif. Jika di gambarkan 

dengan grafik nampak sebagai berikut: 
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Grafik 4.3 Tingkat Keaktifan siswa Siswa Siklus I  

di Kelas XI IPS 3 Kompetensi Mengidentifikasi Sumber-sumber Penerimaan 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah  

SMA Negeri 02 Salatiga Semester 1 Tahun Pelajaran 2011/2012 

 

b. Hasil Belajar Siswa Siklus I 

Hasil belajar siswa pada siklus I sudah mengalami peningkatan 

dibandingkan dengan kondisi awal. Siswa yang tuntas mencapai tujuh 

belas siswa (51,5%), dan yang tidak tuntas mencapai enam belas siswa 

(48,5%). Nilai terendah siswa adalah 45 dan nilai tertinggi adalah 95. 

Rata-rata hasil belajar siswa mengalami peningkatan dari 63,3 menjadi 

69,3. Hasil belajar siswa siklus I dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut: 
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Tabel 4.4 Nilai Ulangan Siklus I  

di Kelas XI IPS 3 Kompetensi Mengidentifikasi Sumber-sumber Penerimaan 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah  

SMA Negeri 02 Salatiga Semester 1 Tahun Pelajaran 2011/2012 

Nomor Nilai fi % 

1.  40,9 – 50,0 7 21,21 

2.  50,9 – 60,0 4 12,12 

3.  60,9 – 70,0 5 15,15 

4.  70,9 – 80,0 7 21,21 

5.  80,9 – 90,0 5 15,15 

6.  90,9 – 100,0   5 15,15 

Nilai terendah: 45 

Nilai tertinggi: 95 

Nilai rata-rata: 69,33 

 

Dari Tabel 4.4 menunjukkan bahwa hasil belajar siswa dengan model 

PAIKEM pada materti sumber APBN dan APBD sudah mengalami 

peningkatan dibandingakan dengan kondisi awal. Sedangkan jika disajikan 

dengan grafik, akan nampak sebagai berikut: 

Grafik 4.4 Hasil Belajar Siswa Siklus I 

di Kelas XI IPS 3 Kompetensi Mengidentifikasi Sumber-sumber Penerimaan 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

 SMA Negeri 02 Salatiga Semester 1 Tahun Pelajaran 2011/2012 
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c. Hasil Observasi Aktivitas Guru 

Siklus I guru sudah menerapkan model pembelajaran PAIKEM, di 

pertemuan pertama guru memberikan motivasi kepada siswa dengan 

menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberikan pertanyaan-

pertanyaan mengenai sumber-sumber APBN dan APBD. Namun motivasi 

yang diberikan guru masih kurang sehingga masih banyak siswa yang 

diam, dan bicara dengan teman sebangku, siswa tidak memberikan 

tanggapan yang positif, suasana kelas belum terkondisi dengan baik. 

Guru membimbing siswa untuk belajar di perpustakaan agar siswa 

lebih dekat dengan sumber belajar. Namun guru belum sepenuhnya dapat 

menciptakan suasana aktif karena masih banyak siswa yang hanya berdiam 

diri saja menunggu teman lainnya untuk mencari sumber belajar, bahkan 

masih banyak siswa yang bermain dengan temannya selama mencari 

sumber belajar. Guru memberikan tugas kepada siswa untuk berdiskusi 

tentang materi sumber-sumber APBN dan APBD. Guru mengarahkan dan 

membimbing siswa dalam mengerjakan tugas yang telah diberikan. 

Guru membagi kelas ke dalam delapan kelompok kecil, setiap 

kelompok berisi 4-5 siswa. Setiap kelompok diberikan tugas untuk 

merangkum tentang sumber-sumber APBN dan APBD, kegiatan guru 

dalam memantau setiap kelompok sudah baik. Namun masih ada siswa 

yang tidak bekerja di dalam kelompoknya. Guru akhirnya memberikan 

tugas kepada kelompok untuk membuat majalah dinding ekonomi dari 

rangkuman yang telah dikerjakan di perpustakaan. 
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Pertemuan kedua guru memotivasi siswa dengan bertanya mengenai 

sumber-sumber APBN dan APBD. Tujuan pembelajaran juga sudah 

disampaikan. Guru kemudian langsung mengundi urutan kelompok untuk 

mempresentasekan hasil kerja kelompoknya. Namun yang terjadi adalah 

baru ada satu kelompok yang menyelesaikan tugasnya. Guru memberikan 

waktu satu jam pelajaran untuk menyelesaikan tugas kelompok yang 

belum diselesaikan. Keaktifan siswa dalam kerja kelompok sudah terlihat 

baik. Guru terus memantau kerja kelompok siswa dan membantu 

kelompok yang mengalami kesulitan. 

Jam pelajaran ke dua presentasi dimulai. Guru membimbing siswa 

untuk mempresentasekan hasil kerja kelompoknya, setiap kelompok 

diberikan waktu 15 menit untuk presentase dan sesi tanya jawab. Guru 

membimbing kelompok lain untuk bertanya dan menciptakan kelas yang 

aktif, namun hal ini belum berhasil karena terlihat hanya ada tiga siswa 

yang berani bertanya selama presentase berlangsung dan sudah ada tiga 

kelompok yang mempresentasekan hasil kerja kelompoknya. 

Pertemuan ke tiga guru memotivasi siswa dan menggali pengetahuan 

siswa dengan bertanya mengenai sumber-sumber APBN dan APBD. 

Tujuan pembelajaran juga sudah disampaikan. Guru meneruskan 

presentase lima kelompok. Setiap kelompok masih diberikan waktu 15 

menit. Guru terus membimbing dan membantu kelompok yang mengalami 

kesulitan. Jalanya presentase pada pertemuan ke tiga ini sudah lebih baik 

jika dibandingkan dengan pertemuan ke dua. Siswa yang mulai aktif sudah 
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bertambah menjadi lima belas siswa. Presentase berjalan dengan baik. 

Guru memberikan tugas individu kepada siswa untu merangkum hasil dari 

presentase yang telah dilakukan dalam bentuk softcopy. 

Pertemuan ke empat sebelum ulangan dimulai, guru memberikan 

motivasi dan menggali pengetahuan siswa kembali dengan bertannya 

tentang sumber-sumber APBN dan APBD. Tujuan pembelajaran juga 

disampaikan oleh guru. Guru menyuruh siswa untuk mengeluarkan 

selembar kertas. Siswa diminta menjawab pertanyaan dari soal yang 

dibacakan oleh guru secara langsung (mendekte). Soal yang dibacakan 

oleh guru dalam bentuk pilihan ganda yang berjumlah 15 butir soal. 

Hasil pengamatan terhadap aktivitas guru terlihat sudah meningkat 

dibandingkan saat kondisi awal pembelajaran. Walaupun demikian, 

aktivitas guru masih harus ditingkatkan. 

d. Wawancara Siswa tentang Penggunaan Model Pembelajaran PAIKEM 

 Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada siswa setelah 

mengikuti pembelajaran model PAIKEM, mereka mengaku senang. Salah 

satu kelompok mengatakan dengan pembelajaran yang seperti ini kami 

menjadi tidak mengantuk, dan memahami materi dengan lebih mudah. 

Pembelajaran ini dimulai dari merangkum, yang sebelumnya harus 

membaca, memindahkan rangkuman kedalam majalah dinding ekonomi, 

mempresentasekan, dan membuat rangkuman hasil presentase dalam 

bentuk softcopy. Secara tidak langsung kita sudah belajar lima kali untuk 

materi sumber-sumber APBN dan APBD. 
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4. Tahap Refleksi 

a. Refleksi Aktivitas Belajar Ekonomi 

Berdasarkan hasil pengamatan siklus I, diperoleh data bahwa 

presentase keaktifan siswa meningkat dari 37,88% menjadi 57,58%. 

Namun peningkatan keaktifan siswa ini belum mencapai indikator yang 

sudah ditetapkan. Sehingga dalam siklus ke II diharapkan keaktifan siswa 

dapat lebih ditingkatkan kembali. 

b. Refleksi Hasil Belajar Ekonomi 

Berdasarkan hasil pengamatan siklus I, diperoleh data bahwa terjadi 

peningkatan hasil belajar siswas, siswa yang tuntas semula tiga belas siswa 

menjadi tujuh belas siswa, dan siswa yang tidak tuntas dari dua puluh 

siswa menjadi enam belas siswa. Nilai terendah yang dicapai siswa pada 

kondisi awal adalah  36 dan di siklus I nilai terendah yang dicapai siswa 

adalah 45. Nilai tertinggi yang dicapai siswa kondisi awal adalah 90 dan di 

siklus I nilai tertinggi mencapai 95. Rata-rata hasil belajar siswa juga 

mengalami peningkatan dari 63,3 menjadi 69,3. Namun peningkatan hasil 

belajar siswa belum mencapai indikator yang sudah ditetapkan. Sehingga 

di siklus II hasil belajar siswa harus lebih ditingkatkan.  

c. Refleksi Aktivitas Guru 

Guru sudah melakukan kegiatan sebaik mungkin dalam pembelajaran, 

walaupun masih ada kekurangan. Namun demikian guru sudah 

melaksanakan langkah-langkah dalam pembelajaran model PAIKEM 

dengan baik. Motivasi yang diberikan oleh guru kurang baik karena guru 
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lebih memfokuskan dalam menjelaskan langkah-langkah pembelajaran 

dengan metode PAIKEM yang belum pernah digunakan sebelumnya.   

4.3. Hasil Penelitian Siklus II 

Siklus II dilaksanakan dalam 7 jam pelajaran yang masing-masing selama 

45 menit. Materi pada siklus II adalah tentang kebijakan fiskal yang 

pembelajarannya masih menggunakan model PAIKEM. Dari kegiatan penelitian 

dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. 

1. Tahap Perencanaan 

Tindakan yang dilakukan pada siklus II meliputi penyusunan 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), instrument penilaian dan 

lembar observasi. Instrumen penilaian dan lembar observasi untuk 

memperoleh keaktifan siswa masih menggunakan instrumen penilaian dan 

lembar observasi yang sama yang diterapkan pada pelaksanaan tindakan 

siklus I. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Tindakan yang dilakukan pada pembelajaran berlandaskan pada 

perencanaan tindakan yang telah dibuat. Materi yang disajikan pada siklus  

II mengenai kebijakan fiskal. Siklus II dilaksanakan dalam 4 kali 

pertemuan (7 jam pembelajaran), pertemuan pertama hari Rabu 21 

September 2011 (1 jam pelajaran) mulai pukul 07.45 – 08.30, pertemuan 

ke dua hari Selasa 27 September 2011 (2 jam pelajaran) mulai pukul 11.00 

– 11.45 (1 jam pertama) dan pukul 12.00 – 12.45 (1 jam ke dua), 

pertemuan ke tiga hari Rabu 28 September 2011 (2 jam pelajaran) pukul 
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07.00 – 07.45 (1 jam pertama) dan 07.45 – 08.30 (1 jam ke dua), dan 

pertemuan keempat hari Rabu 4 Oktober 2011 (2 jam pelajaran) mulai 

pukul 11.00 – 11.45 (1 jam pertama) dan pukul 12.00 – 12.45 (1 jam ke 

dua). Pembelajaran dengan model PAIKEM, dalam bentuk majalah 

dinding dilaksaanakan pada pertemuan ke tiga. Ulangan harian 

dilaksanakan pada pertemuan ke empat 4 Oktober 2011. 

a. Apersepsi 

1. Guru menciptakan suasana kelas yang religius dengan menunjuk 

salah satu siswa untuk memimpin doa, memeriksa kehadiran siswa, 

kebersihan dan kerapian kelas sebagai wujud kepedulian 

lingkungan. 

2. Guru menumbuhkan rasa ingin tahu dengan menyampaikan  tujuan 

pembelajaran. 

3. Guru memberi motivasi siswa secara komunikatif dan kreatif 

dengan beberapa pertanyaan. 

4. Guru menyampaikan cakupan materi secara garis besar. 

b. Kegiatan Inti 

1. Eksplorasi 

a. Guru menyuruh siswa mengambil sumber belajar di 

perpustakaan. 

b. Guru membagi siswa menjadi delapan kelompok kecil. Setiap 

kelompok terdiri dari 4-5 siswa.  
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c. Masing masing kelompok diminta menyampaikan pendapatnya 

tentang materi pelajaran. 

d. Setiap kelompok diminta untuk mendiskusikan tentang  materi 

yang sedang diajarkan sebagai bentuk perwujudan kerjasama 

secara demokratis.  

e. Masing-masing kelompok membuat rangkuman dalam bentuk 

softcopy. 

f. Masing-masing kelompok membuat laporan dalam bentuk 

majalah dinding. 

2. Elaborasi 

a. Masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusinya   

secara mandiri dan bertanggungjawab. 

b. Masing-masing kelompok lewat juru bicaranya menyampaikan 

hasil kerja kelompok  secara kreatif. 

c. Kelompok lain mengajukan pertanyaan dan tanggapan 

mengenai hasil kerja kelompok yang disampaikan secara 

bertanggungjawab. 

3. Konfirmasi  

a. Guru memberikan tanggapan dan simpulan berdasarkan hasil 

diskusi kerja kelompok secara komunikatif. 

b. Guru memberikan penguatan tentang materi yang sedang 

diajarkan berdasarkan referensi yang dimiliki secara 

bertanggungjawab. 
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c. Guru secara kreatif memberikan catatan-catatan penting 

mengenai materi pokok yang harus dikuasai siswa. 

c. Penutup 

1. Guru membimbing siswa secara mandiri untuk membuat 

rangkuman  dari materi yang telah dibahas. 

2. Guru melakukan penilaian akhir terhadap materi yang telah 

diberikan secara bertanggungjawab. 

3. Guru memberikan umpan balik terhadap materi yang telah 

diajarkan secara demokratis. 

4. Guru merencanakan kegiatan tindak lanjut secara mandiri dalam 

bentuk pembelajaran remidi, program pengayaan, layanan konseling 

dan atau memberikan tugas baik tugas individual maupun 

kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik. 

5. Guru menumbuhkan rasa ingin tahu siswa agar gemar membaca 

dengan menyampaikan rencana pembelajaran untuk pertemuan 

berikutnya. 

6. Guru memberikan pekerjan rumah secara individu. 

3. Tahap Pengamatan 

a. Hasil Aktivitas Belajar Siswa Siklus II 

Pada siklus ke II pembelajaran menggunakan model PAIKEM dalam 

bentuk majalah dinding lebih berjalan lancar jika dibandingkan dengan 

pembelajaran siklus I. siswa lebih antusias dan senang dengan 

pembelajaran PAIKEM. 
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Gambar 4.3 Proses Pembelajaran Siswa Siklus II 

Hasil pengamatan siklus II masih menemukan adanya kelompok yang 

tidak dapat menyelesaikan tugasnya tepat pada waktu yang telah yang 

ditentukan oleh guru. Masih ada juga siswa bermain-main dan belum dapat 

bekerjasama dengan kelompoknya walaupun tidak sebanyak pada 

pembelajaran siklus I. 

Tabel 4.5 Aktivitas Belajar Siswa Siklus II  

di Kelas XI IPS 3 Kompetensi Mendiskripsikan Kebijakan Pemerintah  

di Bidang Fiskal  

SMA Negeri 2 Salatiga Semester 1 Tahun Pelajaran 2011/2012 

Nomor 
Tingkat 

Keaktifan 
Skor (x) fi fi(x) 

1 Tidak Aktif 1 3 3 

2 Kurang Aktif 2 5 10 

3 Aktif 3 17 51 

4 Sangat Aktif 4 8 32 

Jumlah 33 96 
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Tabel 4.5 menunjukkan dari tiga puluh tiga siswa yang sangat aktif  

sudah mengalami peningkatan dari lima siswa menjadi delapan siswa 

(24,2%) dan siswa yang aktif dari sepuluh siswa menjadi tujuh belas siswa 

(51,5%). Siswa yang kurang aktif sebanyak lima siswa (15,2%) dan tidak 

aktif sebanyak tiga siswa (9,1%). Persentase keaktifan siswa di dalam 

kelas  sudah meningkat dari (57,6%) menjadi (72,7%). Persentase siswa 

kurang aktif dan tidak aktif mengalami penurunan dari yang semula 

(42,4%) menjadi (27,3%). Pada saat guru memberikan tugas kelompok 

masih ada satu siswa yang tidur dikelompoknya, peningkatan keaktifan 

setiap kelompok dalam bekerjasama sudah baik, hampir semua siswa aktif 

dalam kerja kelompok. Jika di gambarkan dengan grafik nampak sebagai 

berikut: 

Grafik 4.5 Tingkat Keaktifan Siswa Siklus II 

di Kelas XI IPS 3 Kompetensi Mendiskripsikan Kebijakan Pemerintah  

di Bidang Fiskal  

SMA Negeri 02 Salatiga Semester 1 Tahun Pelajaran 2011/2012 
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b. Hasil Belajar Siswa Siklus II 

Hasil belajar siswa pada siklus II sudah mengalami peningkatan 

dibandingkan dengan siklus I. Siswa yang tuntas mencapai dua puluh lima 

siswa (75,8%), dan yang tidak tuntans mencapai delapan siswa (21,2%). 

Nilai terendah siswa adalah 46,7 dan nilai tertinggi adalah 100. Rata-rata 

hasil belajar siswa mengalami peningkatan dari 69,3 menjadi 79,8. Hasil 

belajar siswa siklus II dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut: 

Tabel 4.6 Nilai Ulangan Siklus II  

di Kelas XI IPS 3 Kompetensi Mendiskripsikan Kebijakan Pemerintah  

di Bidang Fiskal  

SMA Negeri 02 Salatiga Semester 1 Tahun Pelajaran 2011/2012 

Nomor Nilai fi % 

1.  40,9 – 50,0 3 9,09 

2.  50,9 – 60,0 2 6,06 

3.  60,9 – 70,0 3 9,09 

4.  70,9 – 80,0 10 30,30 

5.  80,9 – 90,0 4 12,12 

6.  90,9 – 100,0   11 33,33 

Nilai terendah: 46,7 

Nilai tertinggi: 100 

Nilai rata-rata: 79,8 

 

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa hasil belajar siswa dengan model 

PAIKEM pada materti kebijakan fiskal sudah mengalami peningkatan 

dibandingakan dengan siklus I. Sedangkan jika disajikan dengan grafik, 

akan nampak sebagai berikut: 
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Grafik 4.6 Hasil Belajar Siswa Siklus II 

di Kelas XI IPS 3 Kompetensi Mendiskripsikan Kebijakan Pemerintah  

di Bidang Fiskal  

SMA Negeri 02 Salatiga Semester 1 Tahun Pelajaran 2011/2012 

 

c. Hasil Observasi Aktivitas Guru 

Siklus II guru menerapkan model pembelajaran PAIKEM, di 

pertemuan pertama guru memberikan motivasi kepada siswa dengan 

menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberikan pertanyaan-

pertanyaan mengenai kebijakan fiskal. Namun motivasi yang diberikan 

guru masih kurang sehingga masih ada siswa yang diam, dan bicara 

dengan teman sebangku, siswa tidak memberikan tanggapan yang positif, 

walaupun tidak sebanyak seperti terlihat pada siklus I. 

Guru membimbing siswa untuk belajar di perpustakaan agar siswa 

lebih dekat dengan sumber belajar. Namun guru belum sepenuhnya dapat 

menciptakan suasana aktif karena masih ada tiga siswa yang hanya 

berdiam diri saja menunggu teman lainnya untuk mencari sumber belajar, 

dan masih ada empat siswa yang bermain dengan temannya selama 
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mencari sumber belajar. Guru memberikan tugas kepada siswa untuk 

berdiskusi tentang materi kebijakan fiskal. Guru mengarahkan dan 

membimbing siswa dalam mengerjakan tugas yang telah diberikan. 

Sesuai kelompok yang telah dibagi pada siklus I. Setiap kelompok 

diberikan tugas untuk merangkum tentang kebijakan fiskal, kegiatan guru 

dalam memantau setiap kelompok sudah baik. Namun masih ada siswa 

yang tidak bekerja di dalam kelompoknya. Guru akhirnya memberikan 

tugas kepada kelompok untuk membuat majalah dinding ekonomi dari 

rangkuman yang telah di kerjakan di perpustakaan. 

Pertemuan ke dua guru memotivasi siswa dengan bertanya mengenai 

kebijakan fiskal. Tujuan pembelajaran juga sudah disampaikan. Guru 

kemudian langsung mengundi urutan kelompok untuk mempresentasekan 

hasil kerja kelompoknya. Namun masih ada dua kelompok yang tidak 

selesai mengerjakan tugasnya tepat waktu. Guru memberikan kesempatan 

kepada kelompok yang belum selesai untuk presentasi akhir. Guru terus 

memantau kerja kelompok siswa dan membantu kelompok yang 

mengalami kesulitan. 

Guru membimbing siswa untuk mempresentasekan hasil kerja 

kelompoknya, setiap kelompok diberikan waktu 15 menit untuk presentase 

dan sesi tanya jawab. Guru membimbing kelompok lain untuk bertanya 

dan menciptakan kelas yang aktif, hal ini sudah efektif dilakukan, terbukti 

sudah Sembilan belas siswa yang aktif bertanya, menjawab, dan 
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menanggapi. Pesentase berjalan dengan baik dan sudah ada 5 kelompok 

yang mempresentasekan hasil kerja kelompoknya. 

Pertemuan ke tiga guru memotivasi siswa dan menggali pengetahuan 

siswa dengan bertanya mengenai kebijakan fiskal. Tujuan pembelajaran 

juga sudah disampaikan. Guru meneruskan presentase tiga kelompok. 

Setiap kelompok masih diberikan waktu 15 menit. Guru terus 

membimbing dan membantu kelompok yang mengalami kesulitan. Jalanya 

presentase pada pertemuan ke tiga sudah lebih baik. Siswa yang mulai 

aktif sudah bertambah menjadi dua puluh lima siswa. Presentase berjalan 

dengan baik. Guru memberikan tugas individu kepada siswa untuk 

merangkum hasil dari presentase yang telah dilakukan dalam bentuk 

softcopy. 

Pertemuan ke empat sebelum ulangan dimulai, guru memberikan 

motivasi dan menggali pengetahuan siswa kembali dengan bertannya 

tentang kebijakan fiskal. Tujuan pembelajaran juga disampaikan oleh guru. 

Kemudian guru menyuruh siswa untuk mengeluarkan selembar kertas. 

Siswa diminta menjawab pertanyaan yang dari soal yang dibacakan oleh 

guru secara langsung (mendekte). soal yang dibacakan oleh guru dalam 

bentuk pilihan ganda yang berjumlah 15 butir soal. 

Hasil pengamatan terhadap aktivitas guru terlihat sudah meningkat 

dibandingkan saat siklus I. Walaupun demikian, aktivitas guru masih harus 

ditingkatkan. 
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d. Wawancara Siswa tentang Penggunaan Model Pembelajaran PAIKEM 

 Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada siswa setelah 

mengikuti pembelajaran model PAIKEM pada siklus I dan siklus II, 

mereka mengaku senang. Sudah banyak siswa yang mengaku 

pembelajaran model PAIKEM lebih efektif dan menyenangkan.  

4. Tahap Refleksi 

a. Refleksi Aktivitas Belajar Ekonomi 

Berdasarkan hasil pengamatan siklus II, diperoleh data bahwa 

persentase keaktifan siswa meningkat dari 50% menjadi 72,7%. 

Peningkatan keaktifan siswa belum mencapai indikator yang sudah 

ditetapkan. Pada siklus III keaktifan siswa diharapkan dapat ditingkatkan 

lagi. 

b. Refleksi Hasil Belajar Ekonomi 

Berdasarkan hasil pengamatan siklus II, diperoleh data bahwa terjadi 

peningkatan hasil belajar siswas, siswa yang tuntas semula tujuh belas 

siswa menjadi dua puluh lima siswa, dan siswa yang tidak tuntas dari 

enam belas siswa menjasi delapan siswa. Nilai terendah yang dicapai 

siswa pada siklus I adalah  45 dan di siklus II nilai terendah yang dicapai 

siswa adalah 46,7. Nilai tertinggi yang dicapai siswa siklus I adalah 95 dan 

di siklus II nilai tertinggi mencapai 100. Rata-rata hasil belajar siswa juga 

mengalami peningkatan dari 69,3 menjadi 79,8. Namun peningkatan hasil 

belajar siswa belum mencapai indikator yang sudah ditetapkan. Sehingga 

di siklus III hasil belajar siswa harus lebih ditingkatkan.  
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c. Refleksi Aktivitas Guru 

Guru sudah melakukan kegiatan sebaik mungkin dalam pembelajaran. 

Langkah-langkah dalam pembelajaran model PAIKEM juga sedah 

dijalankan dengan baik. Motivasi yang diberikan oleh guru masih kurang 

baik karena guru masih memfokuskan dalam menjelaskan langkah-

langkah pembelajaran dengan metode PAIKEM yang baru diterapkan di 

siklus I. 

4.4. Hasil Penelitian Siklus III 

Siklus III dilaksanakan dalam 6 jam pelajaran yang masing-masing selama 

45 menit. Materi pada siklus III adalah tentang pengeluaran pemerintah yang 

pembelajarannya masih menggunakan model PAIKEM. Dari kegiatan penelitian 

dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. 

1. Tahap Perencanaan 

Tindakan yang dilakukan pada siklus III meliputi penyusunan 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), instrumen penilaian dan 

lembar observasi. Instrumen penilaian dan lembar observasi untuk 

memperoleh keaktifan siswa masih menggunakan instrumen penilaian dan 

lembar observasi yang sama yang diterapkan pada pelaksanaan tindakan 

siklus I dan siklus II. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Tindakan yang dilakukan pada pembelajaran berlandaskan pada 

perencanaan tindakan yang telah dibuat. Materi yang disajikan pada siklus  

III mengenai pengeluaran pemerintah. Siklus III dilaksanakan dalam 3 kali 
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pertemuan (6 jam pembelajaran), pertemuan pertama hari Rabu 5 Oktober 

2011 (2 jam pelajaran) mulai pukul 07.00 – 08.30, pertemuan kedua hari 

Selasa 11 Oktober 2011 (2 jam pelajaran) mulai pukul 11.00 – 11.45 (1 

jam pertama) dan pukul 12.00 – 12.45 (1 jam ke dua), pertemuan ketiga 

hari Rabu 12 Oktober 2011 (2 jam pelajaran) pukul 07.00 – 07.45 (1 jam 

pertama) dan 07.45 – 08.30 (1 jam ke dua). Pembelajaran dengan model 

PAIKEM, dalam bentuk majalah dinding dilaksaanakan pada pertemuan 

kedua. Ulangan harian dilaksanakan pada pertemuan ketiga 12 Oktober 

2011 jam pelajaran kedua pukul  07.45 - 08.30. 

a. Apersepsi 

1. Guru menciptakan suasana kelas yang religius dengan menunjuk 

salah satu siswa untuk memimpin doa, memeriksa kehadiran siswa, 

kebersihan dan kerapian kelas sebagai wujud kepedulian 

lingkungan. 

2. Guru menumbuhkan rasa ingin tahu dengan menyampaikan  tujuan 

pembelajaran. 

3. Guru memberi motivasi siswa secara komunikatif dan kreatif 

dengan beberapa pertanyaan. 

4. Guru menyampaikan cakupan materi secara garis besar. 

b. Kegiatan Inti 

1. Eksplorasi 

a. Guru menyuruh siswa mengambil sumber belajar di 

perpustakaan. 
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b. Guru membagi siswa menjadi 8 kelompok kecil . Setiap 

kelompok terdiri dari 4-5 siswa.  

c. Masing masing kelompok diminta menyampaikan pendapatnya 

tentang materi pelajaran. 

d. Setiap kelompok diminta untuk mendiskusikan tentang  materi 

yang sedang diajarkan sebagai bentuk perwujudan kerjasama 

secara demokratis.  

e. Masing-masing kelompok membuat rangkuman dalam bentuk 

softcopy. 

f. Masing-masing kelompok membuat laporan dalam bentuk 

majalah dinding. 

2. Elaborasi 

a. Masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusinya   

secara mandiri dan bertanggungjawab. 

b. Masing-masing kelompok lewat juru bicaranya menyampaikan 

hasil kerja kelompok  secara kreatif. 

c. Kelompok lain mengajukan pertanyaan dan tanggapan 

mengenai hasil kerja kelompok yang disampaikan secara 

bertanggungjawab. 

3. Konfirmasi  

a. Guru memberikan tanggapan dan simpulan berdasarkan hasil 

diskusi kerja kelompok secara komunikatif. 

b. Guru memberikan penguatan tentang materi yang sedang 
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diajarkan berdasarkan referensi yang dimiliki secara 

bertanggungjawab. 

c. Guru secara kreatif memberikan catatan-catatan penting 

mengenai materi pokok yang harus dikuasai siswa. 

c. Penutup 

1. Guru membimbing siswa secara mandiri untuk membuat 

rangkuman  dari materi yang telah dibahas. 

2. Guru melakukan penilaian akhir terhadap materi yang telah 

diberikan secara bertanggungjawab. 

3. Guru memberikan umpan balik terhadap materi yang telah 

diajarkan secara demokratis. 

4. Guru merencanakan kegiatan tindak lanjut secara mandiri dalam 

bentuk pembelajaran remidi, program pengayaan, layanan konseling 

dan atau memberikan tugas baik tugas individual maupun 

kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik. 

5. Guru menumbuhkan rasa ingin tahu siswa agar gemar membaca 

dengan menyampaikan rencana pembelajaran untuk pertemuan 

berikutnya. 

6. Guru memberikan pekerjan rumah secara individu. 

3. Tahap Pengamatan 

a. Hasil Aktivitas Belajar Siswa Siklus III 

Pada siklus ke III pembelajaran menggunakan model PAIKEM dalam 

bentuk majalah dinding berjalan dengan baik jika dibandingkan dengan 
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pembelajaran siklus II. Siswa semakin antusias dan senang dengan 

pembelajaran PAIKEM. 

 

Gambar 4.4 Proses Pembelajaran Siswa Siklus III 

Hasil pengamatan siklus III sudah terlihat semua kelompok 

melakukan kerjasama dengan baik, tidak ada siswa yang bermain sendiri. 

Rasa tanggungjawab di setiap kelompok sudah tumbuh dengan baik.  

Tabel 4.7 Aktivitas Belajar Siswa Siklus III  

di Kelas XI IPS 3 Kompetensi Mengidentifikasi Jenis-jenis Pengeluaran 

Pemerintah Pusat dan Daerah   

SMA Negeri 02 Salatiga Semester 1 Tahun Pelajaran 2011/2012 

Nomor 
Tingkat 

Keaktifan 
Skor (x) fi fi(x) 

1 Tidak Aktif 1 0 0 

2 Kurang Aktif 2 0 0 

3 Aktif 3 5 15 

4 Sangat Aktif 4 28 112 

Jumlah 33 127 
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Tabel 4.7 menunjukkan bahwa dari tiga puluh tiga siswa yang sangat 

aktif mengalami peningkatan peningkatan dari delapan siswa menjadi dua 

pulug delapan siswa (84,8%) dan siswa yang aktif mulanya tujuh belas 

siswa menjadi lima siswa (15,2%). Siswa yang kurang aktif dan tidak aktif 

sudah tidak nampak pada siklus III. Persentase keaktifan siswa di dalam 

kelas  sudah meningkat menjadi 96,2%. Jika di gambarkan dengan grafik 

nampak sebagai berikut. 

Grafik 4.7 Tingkat Keaktifan Siswa Siklus III 

di Kelas XI IPS 3 Kompetensi Mengidentifikasi Jenis-jenis Pengeluaran 

Pemerintah Pusat dan Daerah   

SMA Negeri 02 Salatiga Semester 1 Tahun Pelajaran 2011/2012 

 

b. Hasil Belajar Siswa Siklus III 

Hasil belajar siswa pada siklus III sudah meningkat dengan baik 

dibandingkan dengan siklus II. Siswa yang tuntas mencapai tiga puluh satu 

siswa (93,9%), dan yang tidak tuntas hanya dua siswa (6,1%). Nilai 

terendah siswa adalah 66,7 dan nilai tertinggi adalah 100 . Rata-rata hasil 

belajar siswa mengalami peningkatan dari 79,8 menjadi 90,5. Hasil belajar 

siswa siklus III dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut: 
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Tabel 4.8 Nilai Ulangan Siklus III  

di Kelas XI IPS 3 Kompetensi Mengidentifikasi Jenis-jenis Pengeluaran 

Pemerintah Pusat dan Daerah   

SMA Negeri 02 Salatiga Semester 1 Tahun Pelajaran 2011/2012 

Nomor Nilai fi % 

7.  40,9 – 50,0 0 0 

8.  50,9 – 60,0 0 0 

9.  60,9 – 70,0 2 6,06 

10.  70,9 – 80,0 6 18,18 

11.  80,9 – 90,0 5 15,15 

12.  90,9 – 100,0   20 60,61 

Nilai terendah: 66,7 

Nilai tertinggi: 100 

Nilai rata-rata: 90,5 

 

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa hasil belajar siswa dengan model 

PAIKEM pada materti pengeluaran pemerintah sudah mengalami 

peningkatan dibandingakan dengan siklus II. Sedangkan jika disajikan 

dengan grafik, akan nampak sebagai berikut: 

Grafik 4.8 Hasil Belajar Siswa Siklus III 

di Kelas XI IPS 3 Kompetensi Mengidentifikasi Jenis-jenis Pengeluaran 

Pemerintah Pusat dan Daerah   

SMA Negeri 02 Salatiga Semester 1 Tahun Pelajaran 2011/2012 
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c. Hasil Observasi Aktivitas Guru 

Siklus III guru menerapkan model pembelajaran PAIKEM, di 

pertemuan pertama guru memberikan motivasi kepada siswa dengan 

menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberikan pertanyaan-

pertanyaan mengenai pengeluaran pemerintah. Motivasi yang diberikan 

guru sudah baik dibuktikan dengan antusias siswa dalam menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru. 

Guru membimbing siswa untuk belajar di perpustakaan agar siswa 

lebih dekat dengan sumber belajar. Semua siswa menikmati pembelajaran 

dengan model PAIKEM, terbukti sudah tidak ada siswa yang hanya 

berdiam saja, namun mereka bekerjasama untuk mencari sumber belajar 

yang tepat. Guru memberikan tugas kepada siswa untuk berdiskusi tentang 

materi pengeluaran pemerintah. Guru mengarahkan dan membimbing 

siswa dalam mengerjakan tugas yang telah diberikan. 

Sesuai kelompok yang telah dibagi pada siklus I. Setiap kelompok 

diberikan tugas untuk merangkum tentang pengeluaran pemerintah, 

kegiatan guru dalam memantau setiap kelompok sudah baik. Kerjasama 

kelompok yang ditunjukkan setiap kelompok sudah baik. Guru akhirnya 

memberikan tugas kepada kelompok untuk membuat majalah dinding 

ekonomi dari rangkuman yang telah di kerjakan di perpustakaan. 

Pertemuan ke dua guru memotivasi siswa dengan bertanya mengenai 

pengeluaran pemerintah. Tujuan pembelajaran juga sudah disampaikan. 

Guru kemudian langsung mengundi urutan kelompok untuk 
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mempresentasekan hasil kerja kelompoknya. Semua kelompok telah 

menyelesaikan tugasnya tepat waktu. 

Guru membimbing siswa untuk mempresentasekan hasil kerja 

kelompoknya, setiap kelompok diberikan waktu 15 menit untuk presentase 

dan sesi tanya jawab. Guru membimbing kelompok lain untuk bertanya 

dan menciptakan kelas yang aktif, hal ini sudah efektif dilakukan, terbukti 

sudah semua siswa yang aktif bertanya, menjawab, dan menanggapi. 

Presentasi berjalan dengan baik dan semua kelompok sudah 

mempresentasekan hasil kerja kelompoknya dengan baik. Guru 

memberikan tugas individu kepada siswa untuk merangkum hasil dari 

presentasi yang telah dilakukan dalam bentuk softcopy. 

Pertemuan ke tiga guru memotivasi siswa dan menggali pengetahuan 

siswa dengan bertanya mengenai pengeluaran pemerintah. Tujuan 

pembelajaran juga sudah disampaikan. Dalam satu jam pertama guru 

memberikan sedikit penjelasan tentang materi pengeluaran pemerintah. 

Jam pelajaran ke dua guru menyuruh siswa untuk mengeluarkan selembar 

kertas. Siswa diminta menjawab pertanyaan yang dari soal ulangan yang 

dibacakan oleh guru secara langsung (mendekte). soal yang dibacakan oleh 

guru dalam bentuk pilihan ganda yang berjumlah 15 butir soal. 

Hasil pengamatan terhadap aktivitas guru sudah lebih meningkat 

dibandingkan saat siklus II.  
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d. Wawancara Siswa tentang Penggunaan Model Pembelajaran PAIKEM 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada siswa setelah 

mengikuti pembelajaran model PAIKEM pada siklus I, II, dan III mereka 

mengaku senang. Sudah banyak siswa yang mengaku pembelajaran model 

PAIKEM lebih efektif dan menyenangkan.  

4. Tahap Refleksi 

a. Refleksi Aktivitas Belajar Ekonomi 

Berdasarkan hasil pengamatan siklus III, diperoleh data bahwa 

persentase keaktifan siswa meningkat dari 72,7% menjadi 96,2%. 

Peningkatan keaktifan siswa sudah mencapai indikator yang sudah 

ditetapkan. 

b. Refleksi Hasil Belajar Ekonomi 

Berdasarkan hasil pengamatan siklus III, diperoleh data bahwa terjadi 

peningkatan hasil belajar siswa, siswa yang tuntas mencapai tiga puluh 

satu siswa dan siswa yang tidak tuntas hanya dua siswa. Nilai terendah 

yang dicapai siswa pada siklus III adalah 66,7. Nilai tertinggi yang dicapai 

siswa siklus III adalah 100. Rata-rata hasil belajar siswa juga mengalami 

peningkatan dari 79,8 menjadi 90,5. Pencapaian hasil peningkatan siswa 

sudah mencapai indikator yang telah ditetapkan.  

c. Refleksi Aktivitas Guru 

Guru sudah melakukan kegiatan pembelajaran dengan sangat baik. 

Langkah-langkah dalam pembelajaran model PAIKEM juga sedah 

dijalankan dengan baik. Motivasi, tujuan pembelajaran dan langkah-
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langkah pembelajaran dengan model PAIKEM sudah berjalan dengan 

baik. 

4.5. Pembahasan 

Sebagai permasalahan dalam penelitian ini adalah rendahnya aktivitas 

belajar dan hasil belajar Ekonomi, karena guru belum melaksanakan pembelajaran 

dengan memfariasikan berbagai model pembelajaran yang tepat untuk mengatasi 

kesulitan siswa dalam materi memahami APBN dan APBD. Akibat dari hal ini 

siswa menganggap belajar ekonomi adalah sulit, membosankan, tidak menarik, 

dan membingungkan. Maka perlu pemilihan model pembelajaran yang tepat untuk 

memecahkan masalah tersebut. Model pembelajaran yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah model pembelajaran PAIKEM. 

Penelitian tindakan kelas ini terdiri atas tiga siklus, penggunaan model 

PAIKEM pada masing-masing siklus berbeda materi. Pada siklus I model 

PAIKEM digunakan untuk materi Sumber-sumber APBN dan APBD, siklus II 

model PAIKEM digunakan untuk materi Kebijakan Fiskal, sedangkan pada siklus 

III model PAIKEM digunakan untuk materi Pengeluaran Pemerintah. 

Hasil pengamatan menunujukkan bahwa penggunaan model pembelajaran 

PAIKEM dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar Ekonomi. Peningkatan 

hasil belajar dan aktifitas siswa dapat dilihat pada tabel 4.9; 4.10; dan 4.11. 
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Tabel 4.9 Perbandingan Hasil Aktifitas dan Hasil Belajar Siswa  

di Kelas XI IPS 3 Standar Kompetensi Memahami APBN dan APBD  

SMA Negeri 02 Salatiga Semester 1 Tahun Pelajaran 2011/2012 

ASPEK 
PRA 

SIKLUS 

SIKLUS 

I 

SIKLUS 

II 

SIKLUS 

III 

Hasil Belajar 

a. Nilai 

1. Nilai tertinggi 

2. Nilai terendah 

3. Nilai rata-rata 

b. Jumlah ketuntasan 

siswa 

1. Siswa tuntas 

2. Siswa tidak 

tuntas 

 

 

90 

36 

63,3 

 

 

13 

20 

 

95 

45 

69,3 

 

 

17 

16 

 

100 

46,7 

79,8 

 

 

25 

8 

 

100 

66,7 

90,5 

 

 

31 

2 

Keaktifan  

1. Bertanya 

2. Memberi tanggapan 

3. Berdiskusi 

 

3 

0 

0 

 

9 

6 

23 

 

15 

10 

30 

 

20 

15 

30 

 

Grafik 4.9 Perbandingan Hasil Belajar Siswa 

di Kelas XI IPS 3 Standar Kompetensi Memahami APBN dan APBD  

SMA Negeri 02 Salatiga Semester 1 Tahun Pelajaran 2011/2012 
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Grafik 4.10 Perbandingan Ketuntasan Siswa 

di Kelas XI IPS 3 Standar Kompetensi Memahami APBN dan APBD  

SMA Negeri 02 Salatiga Semester 1 Tahun Pelajaran 2011/2012 

 

Grafik 4.11 Perbandingan Hasil Aktifitas Siswa 

di Kelas XI IPS 3 Standar Kompetensi Memahami APBN dan APBD  

SMA Negeri 02 Salatiga Semester 1 Tahun Pelajaran 2011/2012 

 

4.6. Hasil Tindakan 

Berdasarkan perbandingan data kondisi awal, siklus I, siklus II, dan siklus 

III yang diuraikan dalam pembahasan dapat disimpulkan bahwa tindakan yang 

dilakukan pada siklus I, siklus II, dan siklus III membawa peningkatan baik dalam 
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keaktifan belajar maupun hasil belajar siswa. Keaktifan siswa Ekonomi 

mengalami peningkatan dari kondisi awal 37,88% menjadi 96,2% pada  kondisi 

akhir, berarti ada peningkatan sebesar 58,32%. Hasil belajar mengalami 

peningkatan dari rerata 63,3 pada kondisi awal menjadi 90,5 pada kondisi akhir, 

berarti meningkat 27,2. Persentase jumlah siswa yang tuntas belajar meningkat 

dari 39,4% menjadi 93,9% berarti meningkat 54,5%. 

Dengan demikian penggunaan model pembelajaran PAIKEM dapat 

meningkatkan keaktifan siswa dan hasil belajar pada mata pelajaran Ekonomi 

pokok bahasan memahami APBN dan APBD siswa kelas XI IPS3 SMA Negeri 

02 Salatiga pada semester 1 tahun pelajaran 2011/2012 dapat terbukti.  

4.7. Rangkuman 

Tabel 4.10 Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa 

Mata Pelajaran Ekonomi Standar Kompetensi Memahami APBN dan 

APBD Kelas XI IPS 3 SMA Negeri 2 Salatiga 

Tahapan Diskripsi 

Sebelum tindakan Proses belajar mengajar di kelas XI IPS 3 SMA Negeri 02 

Salatiga Standar Kompetensi Memahami APBN dan APBD. 

Guru masih menggunakan model pembelajaran 

konvensional. Model ini menyebabkan siswa tergantung 

pada penjelasan guru saja dalam proses belajar mengajar 

tanpa memanfaatkan fasilitas perpustakaan. Selama 

pembelajaran terlihat empat siswa melamun, satu siswa 

mengaca, enam siswa mengobrol dengan teman sebangku, 

lima siswa  berbicara sendiri, tujuh  siswa terlihat bermain 
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handphone saat guru menerangkan. Selain itu ketika guru 

mengajukan pertanyaan hanya tiga siswa yang aktif 

menjawab pertanyaan. Pembelajaran seperti ini juga 

menyebabkan hasil belajar dari tiga puluh tiga siswa 

terdapat dua puluh siswa masih memperoleh nilai ulangan 

harian di bawah KKM (Kriteria Ketuntasan Minimum) yang 

telah ditetapkan yaitu 71. 

Siklus I 

Perencanaan 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap perencanaan dilakukan kegiatan identifikasi masalah 

dan analisis penyebab timbulnya masalah yang terdapat 

pada proses pembelajaran mata pelajaran mengidentifikasi 

sumber-sumber penerimaan pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah di SMA Negeri 02 Salatiga sebelum 

tindakan kelas dilakukan. Tindakan pemecahan masalah 

yang dianggap tepat yaitu dengan menerapkan pembelajaran 

dengan menggunakaan model pembelajaran PAIKEM. 

Pelaksanaan Tahap pelaksanaan tindakan ini, dilaksanakan sesuai dengan 

skenario pembelajaran yang telah direncanakan. Setiap 

siklus, peneliti melaksanakan sesuai dengan skenario 

pembelajaran dalam bentuk Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP). Pertemuan pertama hasil observasi 

kegiatan belajar mengajar pada kegiatan awal guru masih 

kurang dalam menyampaikan tujuan pembelajaran dan 
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motivasi kepada siswa. Model pembelajaran PAIKEM 

masih jarang diterapkan sehingga guru di SMA Negeri 02 

Salatiga lebih berkonsentrasi pada kegiatan inti. 

Pertemuan kedua guru sudah melaksanakan proses belajar 

mengajar sesuai dengan RPP. 

Pengamatan Penelitian tindakan kelas ini, pelaksanaan penerapan 

pembelajaran model PAIKEM yaitu dengan menggunakan 

lembar pengamatan yang telah dibuat oleh peneliti. Hasil 

pengamatan dengan menggunakan pembelajaran model 

PAIKEM pada siklus I diperoleh hasil sebagai berikut: 

1. Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

a. Observasi Tentang Keaktifan Belajar Siswa Dalam 

Pembelajaran. 

Hasil penelitian keaktifan siswa kelas XI IPS 3 di 

SMA Negeri 02 Salatiga dalam menerima pelajaran 

dapat dilihat pada siklus I bahwa sebesar 57,6% 

siswa telah aktif dalam proses pelajaran. Sedangkan 

42,4% siswa kurang aktif dalam menerima 

pelajaran.  

b. Hasil Belajar Siswa 

Ketuntasan hasil belajar siswa kelas XI IPS 3 di 

SMA Negeri 2 Salatiga sebelum diterapkannya 

model pembelajaran PAIKEM yaitu sebesar 39,4%, 
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kemudian pada siklus I mengalami peningkatan 

menjadi 51,5%. Siswa yang tuntas sebelum tindakan 

sebesar tiga belas siswa dan setelah tindakan pada 

siklus I siswa tuntas menjadi tujuh belas siswa. 

Siswa yang belum tuntas dikarenakan kurang 

menguasai materi. 

2. Hasil Observasi Aktivitas Guru. 

Data hasil observasi aktivitas guru digunakan untuk 

mengetahui kegiatan guru mata pelajaran 

mengidentifikasi sumber-sumber penerimaan 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah di SMA 

Negeri 02 Salatiga selama proses pembelajaran. Hasil 

pengamatan terhadap aktivitas guru yang dilihat dari 

kinerjanya dalam pembelajaran pada siklus pertama 

sudah baik yaitu sebesar 81%. Meskipun demikian 

kinerja guru perlu ditingkatkan kembali untuk 

mencapai hasil yang optimal. 

Refleksi  Berdasarkan hasil observasi siklus I yang merupakan siklus 

awal dalam penelitian tindakan kelas ini diperoleh data 

bahwa keaktifan siswa kelas XI IPS 3 di SMA Negeri 02 

Salatiga menunjukkan nilai sebesar 57,6%.  Hal ini belum 

sesuai dengan indikator keberhasilan yang sudah ditentukan 

oleh peneliti yaitu 75%. Berdasarkan hasil observasi kinerja 
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guru pada siklus I tergolong  dengan menunjukkan nilai 

sebesar 81%. Guru sudah melakukan kegiatan pembelajaran 

dengan baik. Namun, guru masih kurang dalam 

melaksanakan langkah PAIKEM. Tujuan pembalajaran 

belum disampaikan oleh guru pada pertemuan pertama 

siklus I dengan jelas, pemberian motivasi juga masih 

kurang. Hal ini disebabkan karena guru lebih fokus pada inti 

pembelajaran.  

Berdasarkan hasil perolehan dari pelaksanaan siklus I masih 

terdapat hal yang perlu diperhatikan sesuai dengan tujuan 

yang harus dicapai dalam penelitian yaitu hasil ketuntasan 

belajar siswa pada siklus I yaitu sebesar 51,5%. Hasil 

tersebut masih di bawah kriteria keberhasilan belajar, 

sehingga 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 

dilihat pada refleksi siklus I.  

Pelaksanaan  Pada tahap ini guru melaksanakan perbaikan tindakan 

pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran 

PAIKEM yang telah disusun dalam bentuk RPP.  

Pengamatan Tahap ini, pelaksanaan penerapan model pembelajaran 

PAIKEM yaitu dengan menggunakan lembar pengamatan 
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yang telah dibuat oleh peneliti. Hasil pengamatan dengan 

menggunakan pembelajaran model PAIKEM, pada siklus II 

diperoleh hasil sebagai berikut: 

1. Hasil Observasi Keaktifan Siswa 

a. Observasi Tentang Keaktifan Belajar Siswa Dalam 

Pembelajaran. 

Hasil penelitian keaktifan siswa kelas XI IPS 3 di 

SMA Negeri 02 Salatiga dalam menerima pelajaran 

dapat dilihat pada siklus II bahwa sebesar 72,7% 

siswa telah aktif dalam proses pelajaran. Sedangkan 

27,3% siswa kurang aktif dalam menerima 

pelajaran. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan 

pada siklus II ini dibandingkan siklus I. 

b. Hasil Belajar Siswa 

Ketuntasan hasil belajar siswa kelas XI IPS 3 di 

SMA Negeri 2 Salatiga pada siklus I 51,5% menjadi 

75,8%. Siswa yang tuntas siklus I adalah tujuh belas 

siswa dan setelah tindakan pada siklus II siswa 

tuntas menjadi dua puluh lima siswa. Siswa yang 

belum tuntas dikarenakan kurang menguasai materi. 

2. Hasil Observasi Aktivitas Guru. 

Data hasil observasi aktivitas guru digunakan untuk 

mengetahui kegiatan guru mata pelajaran 
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mendiskripsikan kebijakan pemerintah pusat di bidang 

fiskal di SMA Negeri 02 Salatiga selama proses 

pembelajaran. Hasil pengamatan terhadap aktivitas 

guru yang dilihat dari kinerjanya dalam pembelajaran 

pada siklus II sudah baik yaitu sebesar 90,5%. 

Meskipun demikian kinerja guru perlu ditingkatkan 

kembali untuk mencapai hasil yang optimal. 

Refleksi  Berdasarkan hasil observasi siklus II yang merupakan siklus 

lanjutan dalam penelitian tindakan kelas ini diperoleh data 

bahwa keaktifan siswa kelas XI IPS 3 di SMA Negeri 02 

Salatiga menunjukkan nilai sebesar 72,7%.  Persentase 

keaktifan ini belum indikator keberhasilan yang sudah 

ditentukan oleh peneliti yaitu 80%. Berdasarkan hasil 

observasi kinerja guru pada siklus II tergolong  dengan 

menunjukkan nilai sebesar 90,5%. Guru sudah melakukan 

kegiatan pembelajaran dengan baik. Namun, guru masih 

kurang dalam melaksanakan langkah PAIKEM. Pemberian 

motivasi masih kurang. Hal ini disebabkan karena guru 

lebih fokus pada inti pembelajaran.  

Berdasarkan hasil perolehan dari pelaksanaan siklus II 

masih terdapat hal yang perlu diperhatikan sesuai dengan 

tujuan yang harus dicapai dalam penelitian yaitu hasil 

ketuntasan belajar siswa pada siklus II yaitu sebesar 75,8%. 
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Hasil tersebut sudah mencapai kriteria keberhasilan belajar, 

akan tetapi pada siklus III  harus ditingkatkan lagi. 

Siklus III 

Perencanaan Pada tahap perencanaan ini diisi dengan persiapan seperti 

siklus I dan siklus II serta memperbaiki kekurangan pada 

siklus II yang dilihat pada refleksi siklus II.  

Pelaksanaan  Pada tahap ini guru melaksanakan perbaikan tindakan 

pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran 

PAIKEM yang telah disusun dalam bentuk RPP.  

Pengamatan Tahap ini, pelaksanaan penerapan model pembelajaran 

PAIKEM yaitu dengan menggunakan lembar pengamatan 

yang telah dibuat oleh peneliti. Hasil pengamatan dengan 

menggunakan pembelajaran model PAIKEM, pada siklus II 

diperoleh hasil sebagai berikut: 

1. Hasil Observasi Keaktifan Siswa 

a. Observasi Tentang Keaktifan Belajar Siswa Dalam 

Pembelajaran. 

Hasil penelitian keaktifan siswa kelas XI IPS 3 di 

SMA Negeri 02 Salatiga dalam menerima pelajaran 

dapat dilihat pada siklus III bahwa sebesar 96,2% 

siswa telah aktif dalam proses pelajaran. 

b. Hasil Belajar Siswa 

Ketuntasan hasil belajar siswa kelas XI IPS 3 di 
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SMA Negeri 02 Salatiga pada siklus II 75,8% 

menjadi 93,9% pada siklus III. Siswa yang tuntas 

siklus II adalah dua puluh lima siswa dan setelah 

tindakan pada siklus III siswa tuntas menjadi tiga 

puluh satu siswa. Siswa yang belum tuntas 

dikarenakan kurang menguasai materi. 

2. Hasil Observasi Aktivitas Guru. 

Data hasil observasi aktivitas guru digunakan untuk 

mengetahui kegiatan guru pada mata pelajaran 

mengidentifikasi jenis-jenis pengeluaran pemerintah 

pusat dan pemerintah daerah di SMA Negeri 02 

Salatiga selama proses pembelajaran. Hasil pengamatan 

terhadap aktivitas guru yang dilihat dari kinerjanya 

dalam pembelajaran pada siklus III sudah baik yaitu 

sebesar 97%. Meskipun demikian kinerja guru perlu 

ditingkatkan kembali untuk mencapai hasil yang 

optimal. 

Refleksi  Berdasarkan hasil observasi siklus III yang merupakan 

siklus lanjutan dalam penelitian tindakan kelas ini diperoleh 

data bahwa keaktifan siswa kelas XI IPS 3 di SMA Negeri 2 

Salatiga menunjukkan nilai sebesar 96,2%.  Hal ini sudah 

sesuai dengan indikator keberhasilan yang sudah ditentukan 

oleh peneliti yaitu 80%. Berdasarkan hasil observasi kinerja 
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guru pada siklus III menunjukkan nilai sebesar 97%. Guru 

sudah melakukan kegiatan pembelajaran dengan baik. 

Pemberian motivasi sudah baik. Guru juga tetap fokus pada 

inti pembelajaran.  

Berdasarkan hasil perolehan dari pelaksanaan siklus III 

masih terdapat hal yang perlu diperhatikan sesuai dengan 

tujuan yang harus dicapai dalam penelitian yaitu hasil 

ketuntasan belajar siswa pada siklus III yaitu sebesar 93,9%. 

Hasil tersebut sudah mencapai kriteria keberhasilan belajar 

yaitu diatas atau sama dengan 75 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


