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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Pra Tindakan 

Peneliti melakukan kegiatan wawancara kepada guru dan siswa pada mata 

pelajaran sasis dan system pemindah tenaga serta pengamatan di kelas. Observasi 

dan wawancara dilakukan pada bulan Agustus 2018. Hasil wawancara diperoleh 

nilai asli prestasi belajar siswa masih buruk. Nilai rata-rata siswa adalah 5,15 

dengan 98% siswa yang tidak lulus KBM.  Banyak siswa mendapat nilai tidak 

sesuai dengan harapan pengajar. Dari hasil observasi diketahui bahwa keaktifan 

siswa juga masih rendah. 

2. Pengambilan data 

Pengambilan  data dilaksanakan mulai 8 Juli hingga 30 september 2019. 

Penelitian akan dilakukan sebanyak 2 siklus. Jadwal pelaksanaan pengambilan 

data adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 7. Jadwal Pengambilan Data 

 

Siklus Ke Hari tanggal Materi 

1 6 Agustus 2019 Kopling 

2 8 Agustus 2019 Transmisi Manual 
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3. Pelaksanaan Siklus PTK 

a. Siklus 1 

1) Studi dan Perencanaan 

Studi dan perencanaan dilakukan dengan berdiskusi bersama guru mata 

pelajaran PSPTKR. Berdasarkan hasil diskusi antara guru dan peneliti, disepakati 

Pembelajaran pada siklus pertama akan sesuai dengan scenario pembelajaran 

Learning Cycle 7e. Scenario tersebut dapat dilihat pada lampiran 7. Berikut ini 

adalah hal-hal yang dilakukan pada tahap perencanaan : 

a) Membuat RPP siklus 1 

b) Menyiapkan lembar jawab tes tertulis 

c) Menyiapkan lembar observasi keaktifan siswa 

d) Menyiapkan media pembelajaran seuai dengan kebutuhan pada RPP 

2) Pengambilan Tindakan 

Sesuai dengan rencana proses pembelajaran yang telah dibuat, kegiatan 

pembelajaran dilaksanakan dengan metode pembelajaran Learning Cycle 7e.  

Peneliti berpartisipasi sebagai guru yang memberi materi. Pada siklus pertama ini, 

peneliti menyajikan materi yang diberikan adalah tentang kopling dengan metode 

pembelajaran Learning Cycle 7e sebagai berikut : 

a) Ellicit 

Guru berusaha menimbulkan atau mendatangkan pengetahuan awal siswa. 

Pada fase ini guru dapat mengetahui sampai dimana pengetahuan awal siswa 

terhadap pelajaran yang akan dipelajari dengan memberikan pertanyaan-

pertanyaan yang merangsang pengetahuan awal siswa agar timbul respon dari 
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pemikiran siswa serta menimbulkan kepenasaran tentang jawaban dari pertanyaan 

pertanyaan yang diajukan oleh guru. Fase ini dimulai dengan pertanyaan 

mendasar yang berhubungan dengan pelajaran yang akan dipelajari dengan 

mengambil contoh yang mudah yang diketahui siswa seperti kejadian dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Fase ini bertujuan untuk merangsang pengetahuan awal peserta didik agar 

memunculkan respon dari pemikiran mereka. Fase dimana guru berusaha 

mendatangkan pemahaman awal peserta didik. Fase ini dilakukan dengan cara 

guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik tentang fenomena dalam 

kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan topik pembelajaran. 

Pada fase ini guru memberikan video apersepsi tentang kopling. Video 

tersebut berisikan pengenalan kopling kepada siswa. Video tersebut juga berisi 

tentang sistem kerja kopling. Pada fase ini guru aktif untuk menjaga siswa agar 

tetap kondusif. Guru akan menegur siswa yang berbicara sendiri maupun siswa 

yang tertidur. 

b) Engagement 

Fase digunakan untuk memfokuskan perhatian siswa, merangsang 

kemampuan berfikir siswa serta membangkitkan minat dan motivasi siswa terhadap 

konsep yang akan diajarkan. Fase ini dapat dilakukan dengan demonstrasi, diskusi, 

membaca, atau aktivitas lain yang digunakan untuk membuka pengetahuan siswa 

dan mengembangkan rasa keigintahuan siswa. 

Engage adalah fase dimana peserta didik dan guru akan saling memberikan 

informasi dan pengalaman tentang pertanyaan-pertanyaan awal yang diberikan 
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pada tahap elicit. Fase ini dapat dilakukan dengan demonstrasi, diskusi, membaca, 

atau aktivitas lain yang digunakan untuk membuka pengetahuan peserta didik dan 

menarik perhatian peserta didik terhadap materi yang akan dipelajari. 

Pada fase ini peran guru menayakan kepada siswa. Pertanyaan guru diarahkan 

kepada hal-hal yang terjadi pada kehidupan sehari-hari terkait kopling. Pertanyaan 

tersebut digunakan agar siswa perhatiannya terfokus pada suasana kelas. 

c) Exploration 

Fase ini siswa memperoleh pengetahuan dengan pengalaman langsung yang 

berhubungan dengan konsep yang akan dipelajari. Siswa diberi kesempatan untuk 

bekerja dalam kelompok-kelompok kecil tanpa pengajaran langsung dari guru. 

Pada fase ini siswa diberi kesempatan untuk mengamati data, merekam data, 

mengisolasi variabel, merancang dan merencanakan eksperimen, membuat grafik, 

menafsirkan hasil, mengembangkan hipotesis serta mengatur temuan mereka. Guru 

merangkai pertanyaan, memberi masukan, dan menilai pemahaman. Peserta didik 

untuk memperoleh pengetahuan dengan pengalaman langsung yang berhubungan 

dengan konsep yang akan dipelajari. Peserta didik dapat mengobservasi, bertanya, 

melakukan eksperimen, dan menginterpretasikan hasil dari hasil penyelidikan. 

Pada fase ini, dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan terkait waktu, 

maka guru langsung memberikan pertanyaan kembali kepada siswa. Pertanyaan 

tersebut diberikan kepada siswa agar mampu mengeksplorasi materi kopling. 

Pertanyaan yang diberikan berkaitan dengan permasalahan pada kopling dalam 

kehidupan sehari-hari. 
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d) Explaination 

Fase ini siswa diperkenalkan pada konsep, hukum dan teori baru. Siswa 

menyimpulkan dan mengemukakan hasil dari temuannya pada fase explore. Guru 

mengenalkan siswa pada beberapa kosa kata ilmiah, dan memberikan pertanyaan 

untuk merangsang siswa agar menggunakan istilah ilmiah untuk menjelaskan hasil 

eksplorasi. Peserta didik mengemukakan hasil dari temuannya pada fase explore. 

Guru dapat mengenalkan peserta didik pada kosakata ilmiah dan memberikan 

pertanyaan agar peserta didik menggunakan istilah ilmiah untuk menjelaskan hasil 

eksplorasi. 

Pada fase ini guru mempresentasikan cara kerja kopling. Presentasi juga 

berisikan tentang nama-nama bagian kopling serta kegunaannya. Diharapkan 

dengan presentasi ini siswa bias mengerti dan memahami jika terjadi kerusakan 

pada salah satu bagian kopling. Diharapkan siswa mampu memahami jika suatu 

komponen kopling ada yang rusak kemudian apa saja gejalanya dan akibatnya 

terhadap kendaraan. 

e) Elaboration 

Fase yang bertujuan untuk membawa siswa menerapkan simbol-simbol, 

definisi-defiisi, konsep-konsep, dan keterampilan-keterampilan pada 

permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan contoh dari pelajaran yang 

dipelajari. Peserta didik diberi kesempatan untuk menerapkan pengetahuan pada 

situasi baru dengan memberikan pertanyaan baru untuk diselesaikan peserta didik. 

Fase ini bertujuan agar peserta didik dapat menerapkan simbol, konsep, 

keterampilan terhadap permasalahan yang berkaitan dengan materi yang dipelajari.  
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Pada fase ini guru memberikan permasalahan-permasalan terkait kerusakan 

kopling. Kemudian siswa satu kelas berdiskusi untuk mencoba menjawab bagian 

apa saja yang rusak dengan gejala permasalahan yang diberikan guru. Kemudian 

siswa disuruh menjawab komponen apa yang rusak. Lalu diputuskan untuk 

mengganti atau memperbaiki. 

f) Evaluation 

Fase evaluasi model pembelajaran Learning Cycle 7E terdiri dari evaluasi 

Formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif tidak boleh dibatasi pada siklus-

siklus tertentu saja, sebaiknya guru selalu menilai semua kegiatan siswa. Pada fase 

ini dapat digunakan berbagai strategi penilaian formal atau sumatif. Penilaian 

formatif untuk menilai tingkat pengetahuan atau kemampuannya, kemudian melihat 

perubahan pemikiran peserta didik terhadap pemikiran awalnya. Penilaian sumatif 

untuk mengukur prestasi peserta didik. 

Pada tahap ini siswa diberikan tes tertulis. Tes tertulis dikerjakan siswa 

dengan pengawasan guru. Tes tertulis nantinya akan digunakan oleh guru untuk 

menilai keberhasilan siklus PTK. 

g) Extend 

Pada tahap ini bertujuan untuk berfikir, mencari menemukan dan menjelaskan 

contoh penerapan konsep yang telah dipelajari bahkan kegiatan ini dapat 

merangsang siswa untuk mencari hubungan konsep yang mereka pelajari dengan 

konsep lain yang sudah atau belum mereka pelajari. Ketujuh tahapan di atas adalah 

hal-hal yang harus dilakukan guru dan siswa untuk menerapkan Learning Cycle 7E 

pada pembelajaran di kelas. Guru dan siswa mempunyai peran masing-masing 
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dalam setiap kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan tahapan 

dari siklus belajar. Fase yang bertujuan untuk untuk memperluas konsep dan 

mengingatkan guru pentingnya transfer belajar. Guru membimbing peserta didik 

agar dapat meningkatkan pengetahuan baru secara tersusun dan lebih mendalam 

sehingga pemahaman peserta didik lebih luas. Peserta didik dapat menghubungkan 

konsep yang dipelajari ke konteks yang berbeda. 

Pada fase ini guru menyimpulkan pemebelajaran yang telah dilakukan. Guru 

juga menjelaskan pentingnya menuntut ilmu bagi masa depan siswa. Tanpa ilmu, 

siswa akan kesulitan mendapatkan uang dan juga pekerjaan yang layak. 

3) Pengambilan data 

Pengambilan data dilakukan dengan tes tertulis dan lembar observasi 

keaktifan. Berikut ini adalah hasil tes tertulis dan penilaian keaktifan siswa : 

a) Hasil tes tertulis siswa 

Dari hasil tes tertulis siswa diketahui nilai rata-rata pada siklus 1 ini adalah 

7,36 dengan jumlah siswa yang tidak lulus ketuntasan belajar minimal ada sebanyak 

24,24%. (sumber lampiran 4) 

b) Hasil penilaian kekaktifan siswa 

Dari hasil penilaian kekatifan siswa, diketahui nilai keaktifan siswa adalah 

2,29 dan masuk ke dalam kategori kurang aktif. 

4) Hasil Refleksi 

Hasil tes tertulis siswa menunjukkan bahwa ada peningkatan prestasi belajar. 

Ditinjau dari indikator keberhasilan siklus, siklus 1 ini belum berhasil. Hal itu 

disebabkan jumlah siswa yang tidak lulus ketuntasan belajar minimal ada 24,24%. 
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Harusnya dibawah 10%. Dari hasil penilaian keaktifan siswa diketahui nilai masih 

2,29 seharusnya siklus dikatakan berhasil apabila nilainya keaktifan minimal adalah 

2,51.  

Dari hasil penialain keaktifan dan tes tertulis maka dilakukan refleksi untuk 

siklus berikutnya. Dilakukan diskusi dengan guru mata pelajaran dan juga peneliti. 

Dari hasil diskusi tersebut akan dilakukan dengan menambah durasi pemutaran 

video apersepsi.  

b. Siklus 2 

Pada siklus 2 ini hanya ada sedikit perbedaan dengan siklus 1. Perbedaannya 

adalah pada durasi penayangan video. Pada siklus 1 video dirasa kurang lama 

sehingga kurang mampu untuk memberikan apersepsi pada siswa. Berikut ini 

adalah hasil dari siklus 2 : 

1) Studi dan Perencanaan 

Studi dan perencanaan dilakukan dengan berdiskusi bersama guru mata 

pelajaran. Berdasarkan hasil diskusi antara guru dan peneliti, disepakati 

Pembelajaran pada siklus pertama akan sesuai dengan scenario pembelajaran 

Learning Cycle 7e. scenario tersebut dapat dilihat pada lampiran 8. Berikut ini 

adalah hal-hal yang dilakukan pada tahap perencanaan : 

a) Membuat RPP siklus 2 

b) Menyiapkan lembar jawab tes tertulis 

c) Menyiapkan lembar observasi keaktifan siswa 

d) Menyiapkan media pembelajaran seuai dengan kebutuhan pada RPP 
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2) Pengambilan Tindakan 

Sesuai dengan rencana proses pembelajaran yang telah dibuat, kegiatan 

pembelajaran dilaksanakan dengan metode pembelajaran Learning Cycle 7e.  

Peneliti berpartisipasi sebagai guru yang memberi materi. Pada siklus kedua ini, 

peneliti menyajikan materi yang diberikan adalah tentang transmisi dengan 

metode pembelajaran 7e sebagai berikut : 

a) Ellicit 

Guru berusaha menimbulkan atau mendatangkan pengetahuan awal siswa. 

Pada fase ini guru dapat mengetahui sampai dimana pengetahuan awal siswa 

terhadap pelajaran yang akan dipelajari dengan memberikan pertanyaan-

pertanyaan yang merangsang pengetahuan awal siswa agar timbul respon dari 

pemikiran siswa serta menimbulkan kepenasaran tentang jawaban dari 

pertanyaan pertanyaan yang diajukan oleh guru. Fase ini dimulai dengan 

pertanyaan mendasar yang berhubungan dengan pelajaran yang akan dipelajari 

dengan mengambil contoh yang mudah yang diketahui siswa seperti kejadian 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Fase ini bertujuan untuk merangsang pengetahuan awal peserta didik agar 

memunculkan respon dari pemikiran mereka. Fase dimana guru berusaha 

mendatangkan pemahaman awal peserta didik. Fase ini dilakukan dengan cara 

guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik tentang fenomena dalam 

kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan topik pembelajaran. 

Pada fase ini guru memberikan video apersepsi tentang sistem transmisi 

manual. Video tersebut berisikan pengenalan sistem transmisi manual kepada 
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siswa. Video tersebut juga berisi tentang system kerja sistem transmisi manual. 

Pada fase ini guru aktif untuk menjaga siswa agar tetap kondusif. Guru akan 

menegur siswa yang berbicara sendiri maupun siswa yang tertidur. 

b) Engagement 

Fase digunakan untuk memfokuskan perhatian siswa, merangsang 

kemampuan berfikir siswa serta membangkitkan minat dan motivasi siswa 

terhadap konsep yang akan diajarkan. Fase ini dapat dilakukan dengan 

demonstrasi, diskusi, membaca, atau aktivitas lain yang digunakan untuk 

membuka pengetahuan siswa dan mengembangkan rasa keigintahuan siswa. 

Engage adalah fase dimana peserta didik dan guru akan saling memberikan 

informasi dan pengalaman tentang pertanyaan-pertanyaan awal yang diberikan 

pada tahap elicit. Fase ini dapat dilakukan dengan demonstrasi, diskusi, 

membaca, atau aktivitas lain yang digunakan untuk membuka pengetahuan 

peserta didik dan menarik perhatian peserta didik terhadap materi yang akan 

dipelajari. 

Pada fase ini peran guru menayakan kepada siswa. Pertanyaan guru 

diarahkan kepada hal-hal yang terjadi pada kehidupan sehari-hari terkait sistem 

transmisi manual. Pertanyaan tersebut digunakan agar siswa perhatiannya 

terfokus pada suasana kelas. 

c) Exploration 

Fase ini siswa memperoleh pengetahuan dengan pengalaman langsung yang 

berhubungan dengan konsep yang akan dipelajari. Siswa diberi kesempatan 

untuk bekerja dalam kelompok-kelompok kecil tanpa pengajaran langsung dari 
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guru. Pada fase ini siswa diberi kesempatan untuk mengamati data, merekam 

data, mengisolasi variabel, merancang dan merencanakan eksperimen, membuat 

grafik, menafsirkan hasil, mengembangkan hipotesis serta mengatur temuan 

mereka. Guru merangkai pertanyaan, memberi masukan, dan menilai 

pemahaman. Peserta didik untuk memperoleh pengetahuan dengan pengalaman 

langsung yang berhubungan dengan konsep yang akan dipelajari. Peserta didik 

dapat mengobservasi, bertanya, melakukan eksperimen, dan 

menginterpretasikan hasil dari hasil penyelidikan. 

Pada fase ini, dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan terkait waktu, 

maka guru langsung memberikan pertanyaan kembali kepada siswa. Pertanyaan 

tersebut diberikan kepada siswa agar mampu mengeksplorasi materi sistem 

transmisi manual. Pertanyaan yang diberikan berkaitan dengan permasalahan 

pada sistem transmisi manual dalam kehidupan sehari-hari. 

d) Explaination 

Fase ini siswa diperkenalkan pada konsep, hukum dan teori baru. Siswa 

menyimpulkan dan mengemukakan hasil dari temuannya pada fase explore. 

Guru mengenalkan siswa pada beberapa kosa kata ilmiah, dan memberikan 

pertanyaan untuk merangsang siswa agar menggunakan istilah ilmiah untuk 

menjelaskan hasil eksplorasi. Peserta didik mengemukakan hasil dari temuannya 

pada fase explore. Guru dapat mengenalkan peserta didik pada kosakata ilmiah 

dan memberikan pertanyaan agar peserta didik menggunakan istilah ilmiah 

untuk menjelaskan hasil eksplorasi. 
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Pada fase ini guru mempresentasikan cara kerja sistem transmisi manual. 

Presentasi juga berisikan tentang nama-nama bagian sistem transmisi manual 

serta kegunaannya. Diharapkan dengan presentasi ini siswa bias mengerti dan 

memahami jika terjadi kerusakan pada salah satu bagian sistem transmisi 

manual. Diharapkan siswa mampu memahami jika suatu komponen sistem 

transmisi manual ada yang rusak kemudian apa saja gejalanya dan akibatnya 

terhadap kendaraan. 

e) Elaboration 

Fase yang bertujuan untuk membawa siswa menerapkan simbol-simbol, 

definisi-defiisi, konsep-konsep, dan keterampilan-keterampilan pada 

permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan contoh dari pelajaran yang 

dipelajari. Peserta didik diberi kesempatan untuk menerapkan pengetahuan pada 

situasi baru dengan memberikan pertanyaan baru untuk diselesaikan peserta 

didik. Fase ini bertujuan agar peserta didik dapat menerapkan simbol, konsep, 

keterampilan terhadap permasalahan yang berkaitan dengan materi yang 

dipelajari. 

Pada fase ini guru memberikan permasalahan-permasalan terkait kerusakan 

sistem transmisi manual. Kemudian siswa satu kelas berdiskusi untuk mencoba 

menjawab bagian apa saja yang rusak dengan gejala permasalahan yang 

diberikan guru. Kemudian siswa disuruh menjawab komponen apa yang rusak. 

Lalu diputuskan untuk mengganti atau memperbaiki. 
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f) Evaluation 

Fase evaluasi model pembelajaran Learning Cycle 7E terdiri dari evaluasi 

Formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif tidak boleh dibatasi pada 

siklus-siklus tertentu saja, sebaiknya guru selalu menilai semua kegiatan siswa. 

Pada fase ini dapat digunakan berbagai strategi penilaian formal atau sumatif. 

Penilaian formatif untuk menilai tingkat pengetahuan atau kemampuannya, 

kemudian melihat perubahan pemikiran peserta didik terhadap pemikiran 

awalnya. Penilaian sumatif untuk mengukur prestasi peserta didik. 

Pada tahap ini siswa diberikan tes tertulis. Ter tertulis dikerjakan siswa 

dengan pengawasan guru. Tes tertulis nantinya akan digunakan oleh guru untuk 

menilai keberhasilan siklus PTK. 

g) Extend 

Pada tahap ini bertujuan untuk berfikir, mencari menemukan dan 

menjelaskan contoh penerapan konsep yang telah dipelajari bahkan kegiatan ini 

dapat merangsang siswa untuk mencari hubungan konsep yang mereka pelajari 

dengan konsep lain yang sudah atau belum mereka pelajari. Ketujuh tahapan di 

atas adalah hal-hal yang harus dilakukan guru dan siswa untuk menerapkan 

Learning Cycle 7E pada pembelajaran di kelas. Guru dan siswa mempunyai 

peran masing-masing dalam setiap kegiatan pembelajaran yang dilakukan 

dengan menggunakan tahapan dari siklus belajar. Fase yang bertujuan untuk 

untuk memperluas konsep dan mengingatkan guru pentingnya transfer belajar. 

Guru membimbing peserta didik agar dapat meningkatkan pengetahuan baru 

secara tersusun dan lebih mendalam sehingga pemahaman peserta didik lebih 
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luas. Peserta didik dapat menghubungkan konsep yang dipelajari ke konteks 

yang berbeda. 

Pada fase ini guru menyimpulkan pemebelajaran yang telah dilakukan. 

Guru juga menjelaskan pentingnya menuntut ilmu bagi masa depan siswa. Tanpa 

ilmu, siswa akan kesulitan mendapatkan uang dan juga pekerjaan yang layak 

3) Pengambilan data 

Pengambilan data dilakukan dengan tes tertulis dan lembar observasi 

keaktifan. Berikut ini adalah hasil tes tertulis dan penilaian keaktifan siswa : 

a) Hasil tes tertulis siswa 

Dari hasil tes tertulis siswa diketahui nilai rata-rata pada siklus 2 ini adalah 

9,48 dengan jumlah siswa yang tidak lulus ketuntasan belajar minimal ada sebanyak 

0%. (sumber lampiran 4) 

b) Hasil penilaian kekaktifan siswa 

Dari hasil penilaian kekatifan siswa, diketahui nilai keaktifan siswa adalah 

3,35 dan masuk ke dalam kategori sangat aktif. 

4) Hasil Refleksi 

Hasil tes tertulis siswa menunjukkan bahwa ada peningkatan prestasi belajar. 

Ditinjau dari indicator keberhasilan siklus, siklus 2 ini sudah berhasil. Hal itu 

jumlah siswa yang tidak lolos ketuntasan belajar minimal ada 0%. Kondisi kelas 

pada penilaian kekatifan siswa memliki nilai 3,35 dengan kategori sangat aktif.  
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4. Rekapitulasi Data 

a. Rekapitulasi nilai tes tertulis siswa 

 

Gambar 3. Diagram hasil tes tertulis 

 

b. Rekapitulasi jumlah siswa yang tidak lolos ketuntasan belajar minimal 

 

Gambar 4. Diagram siswa tidak lolos KBM 
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c. Rekapitulasi nilai keaktifan siswa 

 

Gambar 5. Diagram penilaian keaktifan siswa 

 

5. Hasil Uji Validitas  

a. Hasil Uji validitas tes tertulis 

Uji validitas tes tertulis dilakukan oleh guru mata pelajaran. Uji validitas ini 

dilakukan terkait validitas isi dan validitas konstruk. Validitas isi digunakan untuk 

menilai kesesuaian isi soal tes tertulis terhadap materi yang diajarkan. Validitas 

konstruk digunakan untuk menilai kejelasan kalimat dan tata Bahasa yang 

digunakan dalam soal tes tertulis. Hasil uji validitas adalah soal tes tertulis 

dinyatakan valid secara validitas isi dan validitas konstruk. (Sumber : Lampiran 8). 

b. Hasil uji validitas instrument penilaian keaktifan siswa 

Uji validitas penilaian keaktifan dilakukan oleh dosen pembimbing 

penelitian. Uji validitas ini dilakukan terkait validitas isi dan validitas konstruk. 

Validitas isi digunakan untuk menilai kesesuaian isi soal penilaian keaktifan 

2
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PRA SIKLUS SIKLUS 1 SIKLUS 2

Keaktifan Siswa
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terhadap materi yang diajarkan. Validitas konstruk digunakan untuk menilai 

kejelasan kalimat dan tata Bahasa yang digunakan dalam soal penilaian keaktifan. 

Hasil uji validitas adalah soal penilaian keaktifan dinyatakan valid secara validitas 

isi dan validitas konstruk. 

6. Hasil Uji Beda (uji t) 

Diketahui jumlah siswa yang mengikuti proses pembelajaran secara terus 

menerus pada siklus 1 ikut, dan siklus 2 juga ikut ada sebanyak 25 siswa. Maka 

dilakukan perhitungan df sebagai berikut : 

df = n-2 

df = 25-2 

df = 23 

Dengan df = 23, maka nilai t table adalah 1,7139 (Ghozali, 2016). Berikut ini adalah 

hsil perhitungan uji t : 

   Tabel 8. Hasil Uji T tes 
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Dari table diatas diketahui nilai t pra siklus, siklus 1, siklus 2 semuanya diatas 

1,7139. Maka disimpulkan sebgai berikut ini 

a. Ada perbedaan yang signifikan antara hasil tes tertulis pra siklus dengan siklus 

1 juga siklus 2. 

b. Ada perbedaan yang signifikan antara hasil tes tertulis siklus 1 dengan pra 

siklus juga siklus 2. 

c. Ada perbedaan yang signifikan antara hasil tes tertulis siklus 2 dengan siklus 1 

juga pra siklus. 

7. Presentase Ketuntasan belajar klasikal 

Presentase ketuntasan belajar siswa secara klasikal dihitung dengan 

menggunakan rumus deskriptif persentase sebagai berikut : 

 

% =
𝑛

𝑁
 𝑥 100%    (Yuliana, 2009: 196) 

Keterangan : 

% = persentase, 

n = jumlah nilai yang diperoleh, 

N = jumlah nilai maksimal 

Berikut ini adalah hasil perhitungan ketuntasan belajar klasikal 

  Tabel 9. Presentase Ketuntasan belajar klasikal 

 

 

Nilai Nilai Maksimal Persentase

Pra Siklus 484 9400 5.15

Siklus 1 243 330.00 73.64

Siklus 2 275 290.00 94.83
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8. Uji Gain 

Peningkatan rata-rata keterampilan berpikir kritis dan pemahaman konsep 

siswa sebelum diberi perlakuan dan setelah mendapat perlakuan dapat dihitung 

menggunakan rumus gain rata-rata ternormalisasi. Hake (1998: 64) menyatakan 

bahwa gain rata-rata ternormalisasi adalah perbandingan gain rata-rata aktual (G) 

dan gain rata-rata maksimum (𝐺)𝑚𝑎𝑥 , 

  (g) = 
%(𝐺)

%(𝐺)𝑚𝑎𝑥
 = 

%(𝑆𝑝𝑜𝑠𝑡) − %(𝑆𝑝𝑟𝑒)

100% − %(𝑆𝑝𝑟𝑒) 
 , 

Dimana (𝑆𝑝𝑟𝑒) adalah nilai rata-rata siklus I dan (𝑆𝑝𝑜𝑠𝑡) adalah nilai rata-

rata siklus berikutnya, dengan kriteria faktor gain(g) sebagai berikut : 

Tinggi  = (g) > 0,7 

Sedang  = 0,3 ≥ (g) ≤ 0,7 

Rendah = (g) < 0,3 

 

Berikut ini adalah penilaian uji gain 

a. Uji gain pra siklus dan siklus 1 

(g) = 
%(𝐺)

%(𝐺)𝑚𝑎𝑥
 = 

73,64 − 5,15

100% − 5,15 
 = 0,72 (tinggi) 

b. Uji gain siklus 1 dan siklus 2 

(g) = 
%(𝐺)

%(𝐺)𝑚𝑎𝑥
 = 

94,83 − 73,64

100% − 73,64 
 = 0,80 (tinggi) 

c. Uji gain pra siklus dengan siklus 2 

(g) = 
%(𝐺)

%(𝐺)𝑚𝑎𝑥
 = 

94,83 − 5.15

100% − 5.15 
 = 0,94 (tinggi) 
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B. Pembahasan 

1. Penerapan model pembelajaran Learning cycle (LC) 7E pada mata 

pelajaran Pemeliharaan Sasis dan Pemindah Tenaga Kendaraan Ringan. 

Penerapan model pembelajaran 7E pada mata pelajaran pemeliharaan sasis 

dan pemindah tenaga kendaraan ringan, secara garis besar adalah diawali dengan 

membuat RPP. RPP dibuat sekalian dengan kelengkapannya berupa soal-soal tes 

tertulis dan juga lembar penilaian sikap. Pada fase elicit bertujuan untuk 

merangsang pengetahuan awal peserta didik agar memunculkan respon dari 

pemikiran mereka. Fase dimana guru berusaha mendatangkan pemahaman awal 

peserta didik. Fase elicit dilakukan dengan memberikan video apersepsi kepada 

siswa. 

Tahap kedua adalah fase engagement. Fase digunakan untuk memfokuskan 

perhatian siswa, merangsang kemampuan berfikir siswa serta membangkitkan 

minat dan motivasi siswa terhadap konsep yang akan diajarkan. Pada fase ini peran 

guru menayakan kepada siswa. Pertanyaan guru diarahkan kepada hal-hal yang 

terjadi pada kehidupan sehari-hari terkait materi pembelajaran. 

Pada fase exploration bertujuan agar siswa memperoleh pengetahuan dengan 

pengalaman langsung yang berhubungan dengan konsep yang akan dipelajari. Pada 

fase ini guru langsung memberikan pertanyaan lagi kepada siswa. Pertanyaan 

tersebut diberikan kepada siswa agar mampu mengeksplorasi materi. Pertanyaan 

yang diberikan berkaitan dengan permasalahan terkait materi pembelajaran dalam 

kehidupan sehari-hari. 
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Pada fase elaboration Peserta didik diberi kesempatan untuk menerapkan 

pengetahuan pada situasi baru dengan memberikan pertanyaan baru untuk 

diselesaikan peserta didik. Pada fase ini guru memberikan permasalahan-

permasalan terkait materi pembelajaran. Kemudian siswa satu kelas berdiskusi 

untuk mencoba menjawab pertanyaan dan permasalahan-permasalahan yang 

diberikan guru.   

Pada fase evaluation dilakukan penialain formative. Penilaian formatif untuk 

menilai tingkat pengetahuan atau kemampuannya, kemudian melihat perubahan 

pemikiran peserta didik terhadap pemikiran awalnya. Pada tahap ini siswa diberikan 

tes tertulis. Ter tertulis dikerjakan siswa dengan pengawasan guru. 

Fase extend bertujuan untuk berfikir, mencari menemukan dan menjelaskan 

contoh penerapan konsep yang telah dipelajari bahkan kegiatan ini dapat 

merangsang siswa untuk mencari hubungan konsep yang mereka pelajari dengan 

konsep lain yang sudah atau belum mereka pelajari. Ketujuh tahapan di atas adalah 

hal-hal yang harus dilakukan guru dan siswa untuk menerapkan Learning cycle 7E 

pada pembelajaran di kelas. Guru dan siswa mempunyai peran masing-masing 

dalam setiap kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan tahapan 

dari siklus belajar. Pada fase ini guru menyimpulkan pemebelajaran yang telah 

dilakukan. Guru juga menjelaskan pentingnya menuntut ilmu bagi masa depan 

siswa. Tanpa ilmu, siswa akan kesulitan mendapatkan uang dan juga pekerjaan 

yang layak.  
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Pembelajaran diakhiri dengan kegiatan penutup. Penutup berisi kegiatan 

sebagai berikut : 

a. Siswa menanyakan hal-hal yang masih ragu. 

b. Guru membantu siswa untuk menjelaskan hal-halyang diragukan sehingga 

informasi menjadi benar dan tidak terjadi kesalah pahaman terhadap materi. 

c. Siswa menyimpulkan  materi di bawah bimbingan guru. 

d. Guru menyampaikan tugas untuk pertemuan selanjutnya. 

e. Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan memberikan pesan untuk tetap 

belajar. 

Setelah selesai pembelajaran dilakukan refleksi dan evaluasi. Refleksi dan 

evaluasi digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pada hari 

berikutnya. Hasil dari evaluasi hendaknya diterapkan pada proses pembelajaran 

berikutnya. 

2. Peningkatan prestasi belajar siswa. 

Dari hasil penilaian tes tertulis, diketahui terdapat peningkatan prestasi 

belajar pada siklus 1 dan siklus 2. Peningkatan prestasi belajar tersebut signifikan 

dibuktikan dengan hasil uji t. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran 7E mampu membuat siswa lebih fokus saat proses pembelajaran. 

Selain membuat siswa jadi focus, pembelajaran 7E membuat proses pemikiran 

siswa lebih ter srtruktur. Pemikiran yang ter struktur akan membuat siswa lebih 

mudah menyerap materi pembelajaran. 
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3. Peningkatan keaktifan siswa.  

Dari hasil lembar observasi siswa diketahui ada peningkatan keaktifan siswa. 

Dari sini diketahui bahwa pembelajaran 7E mampu memaksa siswa untuk aktif 

dalam proses pembelajaran. Peran guru juga sangat diperlukan agar situasi 

pembelajaran aktif namun tetap kondusif. 

C. Temuan Penelitian 

Keberhasilan siklus PTK ini  disebabkan karena metode 7e yang terstruktur 

yang dimulai dari pengenalan sampai tahap extend. Pembelajaran yang ter struktur 

ini membuat pemikiran siswa menjadi sistematis. Pemikiran yang sistematis 

membuat seseorang dengan mudah memahami sesuatu hal yang baru.  

Faktor lain yang mendukung keberhasilan penelitian ini adalah peran guru. 

Guru adalah seorang yang memiliki ilmu pengetahuan yang kemudian menyalurkan 

ilmunya kepada orang yang tidak mengetahui ilmu tersebut. Guru adalah suatu 

profesi yang sangat mulia karena profesi ini adalah amal ibadah yang tidak ada 

putus-putusnya. Guru sering disebut juga sebagai pendidik dan juga sebagai 

pencerah. 

Seorang guru harus mampu mentransformasikan seluruh akhlak dan sikap 

yang kurang baik atau buruk menjadi amal yang terpuji untuk anak didiknya, 

dengan demikian seorang guru bertanggung jawab terhadap akhlak dan moral 

seorang siswa dan tentunya untuk bangsa dan negara. Seorang guru harus 

memberikan yang terbaik disetiap waktu untuk kebaikan seorang siswanya. Adapun 

jika ada guru atau siswa yang tidak ikhlas mengajar dan menuntut ilmu maka apa 

yang dilakukannya tersebut akan sia-sia. 
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Pada penelitian ini, guru selalu memberikan empati dan kepedulian kepada 

siswa. Siswa hendaknya diperlakukan selayaknya sebagai manusia yang 

membutuhkan untuk diperlakukan seperti manusia. Guru mengajar dan 

menyampaikan materi dengan sikap bahwa nilai siswa yang bagus merupakan 

tujuan bersama. Berikut ini adalah temuan penelitian : 

1. Pembelajaran 7e merupakan pembelajaran yang terstruktur 

2. Pembelajaran yang terstruktur mampu membangun pola pikir sistematis pada 

siswa 

3. Pemikiran yang sistematis mampu meningkatkan hasil belajar siswa 

4. Kepemimpinan guru dalam mengelola kelas mempengaruhi hasil belajar siswa 

D. Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan penelitian harus diperhatikan agar tidak terjadi kekeliruan 

dalam penggunaannya. Adapun keterbatasan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Kondisi kelas panas, kurang nyaman untuk proses pembelajaran. 

2. Terdapat siswa yang terlambat masuk kelas sehingga tertinggal dalam 

penyampaian materi. 

3. Terdapat kemungkinan siswa berbuat curang dalam mengerjakan soal evaluasi.  

4. Terdapat siswa yang mengantuk pada saat proses pembelajaran. 

5. Terdapat siswa yang kurang fit saat proses pembelajaran. 

6. Adanya faktor lain yang belum dikontrol yang mungkin mempengaruhi hasil 

belajar siswa seperti misalnya motivasi siswa dan guru dan sebagainya. 

 

 


