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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan aktivitas dan hasil belajar IPA materi 

perubahan zat serta pemisahan campuran bagi siswa Kelas VIII D MTs Negeri 15 Jombang Tahun 

Pelajaran 2018/2019 melalui penggunaan Media Permainan Moza. Metode yang digunakan adalah 

metode penelitian tindakan kelas yang terdiri dari dua siklus. Pada siklus I pembelajaran dilakukan 

dengan penggunaan Media Permainan Moza secara kelompok besar, sedangkan pada siklus II 

penggunaan Media Permainan Moza secara kelompok kecil. Hasil penelitian ini menunjukan 

bahwa: Pertama, penggunaan Media Permainan Moza dapat meningkatkan aktivitas belajar IPA 

materi perubahan zat serta pemisahan campuran bagi siswa Kelas VIII D MTs Negeri 15 Jombang 

pada semester 1 tahun pelajaran 2018/2019. Terbukti persentase jumlah siswa dalam kategori 

aktivitas belajar baik meningkat dari kondisi awal 32% menjadi 64% pada siklus I dan menjadi 79% 

pada siklus II atau pada kondisi akhir mengalami peningkatan sebesar 47% dari kondisi awal. 

Kedua, penggunaan Media Permainan Moza dapat meningkatkan hasil belajar IPA materi 

perubahan zat serta pemisahan campuran bagi siswa Kelas VIII D MTs Negeri 15 Jombang pada 

semester 1 tahun pelajaran 2018/2019.  

Kata kunci: Media Moza, hasil belajar, aktivitas belajar, IPA, perubahan zat. 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Arief S. Sadiman, dkk. (2007: 7) memberikan pengertian bahwa media dalam 

pendidikan adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mengantarkan pesan dari 

pengirim (guru) ke penerima (siswa) sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, 

perhatian, dan minat peserta didik sedemikian rupa sehingga proses belajar mengajar dapat 

terjadi. Salah satu jenis media dalam pendidikan adalah media permainan/simulasi. 

Melalui penelitian tindakan kelas ini, akan dikaji tentang penggunaan media 

permainan Moza untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas VIII D MTs 

Negeri15 Jombang pada mata pelajaran IPA, khususnya pada pokok bahasan Getaran dan 

Gelombang.  

Identifikasi Masalah 

Untuk menindaklanjuti penelitian tindakan kelas dengan latar belakang masalah 

tersebut maka peneliti telah mengidentifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Mengapa aktivitas belajar siswa rendah?  

2. Mengapa hasil belajar siswa rendah?  
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3. Faktor-faktor apa yang menyebabkan aktivitas dan hasil belajar siswa rendah?  

4. Bagaimana cara meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa?  

Pembatasan Masalah 

Variabel terikatnya adalah aktivitas dan hasil belajar fisika pada materi sistem 

ekskresi siswa kelas VIII D semester genap MTs Negeri15 Jombang tahun pelajaran 

2018/2019 pada pelajaran IPA dengan kompetensi dasar menyimpulkan konsep getaran dan 

gelombang berdasarkan hasil percobaan sederhana, yang disajikan pada siklus I, sedangkan 

pada Siklus II dengan kompetensi dasar melakukan perhitungan periode dan frekuensi 

Sedangkan variabel bebasnya yakni penggunaan media permaian Moza.  

Rumusan Masalah 

Apakah dengan penggunaan media permaian Moza dapat meningkatkan aktivitas 

dan hasil belajar IPA materi getaran dan gelombang pada siswa kelas VIII D Madrasah 

Tsanawiyah Negeri15 Jombang pada Semester 2 Tahun Pelajaran 2018/2019? 

Tujuan Penelitian 

Tujuan Umum: 

Secara umum tujuan penelitian adalah untuk meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar IPA khususnya materi Getaran dan Gelombang bagi siswa kelas VII Madrasah 

Tsanawiyah Negeri 15 Jombang Tahun Pelajaran 2018/2019 melalui penggunaan media 

permainan Moza. 

Tujuan Khusus 

a. Untuk meningkatkan aktivitas belajar IPA materi getaran dan gelombang bagi siswa kelas 

VIII D Madrasah Tsanawiyah Negeri 15 Jombang Tahun Pelajaran 2018/2019 melalui 

penggunaan media permainan Moza.  

b. Untuk meningkatkan hasil belajar IPA materi getaran dan gelombang bagi siswa kelas 

VIII D Madrasah Tsanawiyah Negeri 15 Jombang Tahun Pelajaran 2018/2019 melalui 

penggunaan media permainan Moza 

c. Untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar IPA materi getaran dan gelombang bagi 

siswa kelas VIII D Madrasah Tsanawiyah Negeri 15 Jombang Tahun Pelajaran 2018/2019 

melalui penggunaan media permainan Moza. 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS TINDAKAN 

Landasan Teori 

Pembelajaran IPA 

Hakekat IPA 

Ilmu Pengetahuan Alam merupakan pengetahuan ilmiah, yaitu pengetahuan yang 

telah mengalami uji kebenaran melalui metode ilmiah, dengan ciri: objektif, metodik, 

sistimatis, universal, dan tentatif. Ilmu Pengetahuan Alam merupakan ilmu yang pokok 

bahasannya adalah alam dan segala isinya. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berkaitan dengan 

cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan 



PENDAR CAHAYA: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran 
Vol. 1, No. 2, Juli 2021 

 

77 

 

kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja 

tetapi juga merupakan suatu proses penemuan.  

Aktivitas Belajar  

Diedrich dalam Nasution (2005) mengelompokkan aktivitas siswa ke dalam 8 

kategori, yaitu 1) Visual activities seperti membaca, memperhatikan: gambar, demonstrasi, 

percobaan, pekerjaan orang lain dan sebagainya; 2) Oral activities seperti menyatakan, 

merumuskan, bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan interview, 

diskusi, interaksi dan sebagainya; 3) Listening activities seperti mendengarkan uraian, 

percakapan, diskusi, musik, pidato, dan sebagainya; 4) Writing activities seperti menulis 

cerita, karangan, laporan, angket, menyalin dan sebagainya; 5) Drawing activities seperti 

menggambar, membuat grafik, peta, diagram, pola dan lain sebagainya; 6) Motor activities 

seperti melakukan percobaan, membuat konstruksi, model, mereparasi, bermain, berkebun, 

memelihara binatang, dan sebagainya; 7) Mental activities seperti menanggap, mengingat, 

memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan dan lain 

sebagainya; 8) Emotional activities seperti menaruh minat, merasa bosan, gembira, berani, 

tenang, gugup dan lain sebagainya.  

Aktivitas Belajar IPA  

Aktivitas belajar IPA pada materi getaran dan gelombang meliputi membaca, 

memperhatikan gambar, menyatakan, bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, 

diskusi, interaksi, menanggapi, mengingat, memecahkan soal, menganalisis, melihat 

hubungan, mengambil keputusan, termasuk menganalisis dan melihat hubungan antara 

pertanyaan yang ada pada papan Moza dengan jawaban yang harus diberikan. Aktivitas 

belajar IPA difokuskan pada keaktifan, interaksi/kerjasama dan diskusi. 

Hasil Belajar  

Hilgard dalam Nasution (2011) mengatakan belajar adalah proses yang melahirkan 

atau mengubah suatu kegiatan melalui jalan latihan (apakah dari laboratorium atau dalam 

lingkungan alamiah) yang dibedakan dari perubahan-perubahan oleh faktor yang tidak 

termasuk latihan. Sedangkan Hilgard dan Brower dalam Hamalik (2004) mengemukakan 

belajar sebagai perubahan melalui aktivitas, praktik dan pengalaman.  

Hasil Belajar IPA 

Hasil belajar IPA dikelompokkan menjadi dua aspek yaitu aspek pemahaman dan 

penerapan konsep serta aspek kinerja ilmiah. Aspek pemahaman dan penerapan konsep 

mencakup semua sub ranah dalam ranah kognitif. Aspek kinerja ilmiah mencerminkan 

semua aktivitas sains yang melatih dan mengembangkan baik keterampilan sains dan sikap 

ilmiah, aspek ini mencakup ranah psikomotor dan afektif.  

Media Pengajaran 

Pengertian Media 

Media adalah bentuk jamak dari medium, yang berasal dari bahasa Latin. Secara 

harfiah berarti perantara atau pengantar. Media adalah perantara/pengantar pesan dari 

pengirim pesan ke penerima pesan. 

 Arief S. Sadiman, dkk. (2007:7) memberikan pengertian bahwa media dalam 
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pendidikan adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mengantarkan pesan dari 

pengirim (guru) ke penerima (siswa) sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, 

perhatian, dan minat peserta didik sedemikian rupa sehingga proses belajar mengajar dapat 

terjadi. Media pembelajaran menurut Hamidjojo (Nuryani, 2005) adalah media yang 

penggunaannya diintegrasikan dengan tujuan dan isi pembelajaran, yang biasanya sudah 

dituangkan dalam silabus dan dimaksudkan untuk mempertinggi mutu kegiatan belajar 

mengajar.  

Manfaat Penggunaan Media Pengajaran 

Di dalam proses pembelajaran, media pendidikan digunakan sebagai alat bantu 

mengajar oleh guru. Penggunaan media ini diharapkan dapat memberikan pengalaman 

konkret dan motivasi belajar, serta mempertinggi daya serap dan retensi belajar peserta 

didik. Nasution (2011: 94). Jenis-jenis Media Pendidikan 

Permainan Monopoli 

Monopoli adalah satu permainan papan yang paling laris diminati di segala usia. 

Dalam permainan ini, pemain berlomba-lomba untuk mengumpulkan kekayaan melalui satu 

pelaksanaan satu sistem ekonomi mainan yang melibatkan pembelian, penyewaan dan 

pertukaran harta kekayaan dengan menggunakan duit mainan. Pemain mengambil giliran 

untuk membalingkan dadu dan bergerak di sekeliling papan permainan mengikut bilangan 

yang diperolehi dengan bilangan dadu tadi. 

Moza (Monopoli Zat)  

Media permainan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah seperangkat media 

yang dijadikan sebagai sarana permainan yang mirip dengan permainan monopoli, sehingga 

penulis menamai media permainan ini dengan Moza (monopoli zat). Alat-alat pada media 

ini terdiri dar 

Penelitian Sebelumnya 

1. Rini Astuti (2012), Penerapan pembelajaran dengan menggunakan permainan monopoli 

meningkatkan minat belajar Geografi pada Kompetensi Dasar mendeskripsikan gejala-

gejala yang terjadi di atmosfer dan hidrosfer, serta dampaknya terhadap lingkungan 

Siswa Kelas VIII D SMPN 2 Padangan Tahun 2011/2012.  

2. Listiani Wulandari (2011), Penerapan pembelajaran kooperatif tipe TGT disertai 

permainan monopoli untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar pada siswa kelas IV 

SD swasta nasional kalisat sub pokok bahasan operasi hitung pecahan tahun pelajaran 

2010/2011.  

 METODE PENELITIAN 

Setting Penelitian 

Waktu Penelitian 

Penelitian ini saya lakukan selama 3 bulan yaitu dari bulan Maret 2018 sampai 

dengan bulan Juni tahun 2018.  

 

 

http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Permainan_papan&action=edit&redlink=1
http://ms.wikipedia.org/wiki/Ekonomi
http://ms.wikipedia.org/wiki/Duit
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Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di MTs Negeri 15 Jobang, Jalan. Pondok Pesantren. Al-Asy’ari 

Tromol Post I Cukir 61471 Telp.0321-863840. Dimana status MTs Negeri 15 Jombang. .  

Subjek dan Obyek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII D MTs Negeri 15 Jobang pada semester 

2 tahun pelajaran 2018/2019 dengan jumlah siswa 34 orang yang terdiri dari 19 siswa putra 

dan 15 siswa putri.  

Obyek penelitian ini yaitu aktivitas belajar IPA, hasil belajar IPA dan penggunaan 

media permainan Moza. 

Sumber Data 

Pada penelitian tindakan kelas ini,sumber data diperoleh dari (1) Data diperoleh dari 

siswa berupa: hasil tes harian siswa tiap siklus memerlukan satu tes harian dan hasil 

pengamatan aktivitas belajar siswa secara berkelompok. (2) Data diperoleh dari guru berupa 

hasil diskusi dengan kolaborator yang dituangkan dalam tahap refleksi pada tiap-tiap siklus. 

Validasi Data 

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data 

(mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa 

yang seharusnya diukur.  

Data aktivitas belajar IPA yang diperoleh melalui pengamatan supaya diperoleh data 

yang valid divalidasi dengan bantuan kolaborasi dengan teman sejawat (triangulasi sumber 

antara peneliti, teman sejawat selaku kolaborator dan siswa).  

Analisa Data  

Analisis data menggunakan deskriptif komparatif yang dilanjutkan refleksi. Deskriptif 

komparatif dilakukan dengan membandingkan data kondisi awal, siklus I dan siklus II, baik 

untuk aktivitas belajar maupun hasil belajar. Membandingkan data tidak menggunakan 

statistik melalui uji t melainkan dengan cara mendeskripsikan. Refleksi artinya menarik 

simpulan berdasarkan deskriptif komparatif kemudian dilanjutkan memberikan ulasan dan 

langkah tindak lanjut  

Prosedur Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan metode Penelitian Tindakan Kelas terdiri dari 2 

siklus. Tindakan dalam setiap siklus saling berkaitan erat. Pada siklus I pembelajaran 

dilakukan dengan penggunaan media permainan Moza dengan kelompok besar satu 

kelompok rata-rata 6 siswa, sedangkan pada siklus II media permainan Moza dengan 

kelompok kecil satu kelompok 4 siswa. Siklus I dan II berlangsung pada 6 pertemuan (10 

jam pelajaran). Variabel yang diteliti adalah penggunaan media permainan Moza sebagai 

penyebab, serta aktivitas belajar dan hasil belajar sebagai akibat. Langkah-langkah dalam 

tiap siklus terdiri dari (1) membuat perencanaan tindakan, (2) melaksanakan tindakan sesuai 

yang direncanakan, (3) melakukan pengamatan terhadap tindakan yang dilakukan, dan (4) 

merefleksi deskriptif komparatif.  
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Pembelajaran dilakukan melalui proses pengkajian berdaur, yang terdiri dari empat 

tahap, yaitu tahap perencanaan (planning), melaksanakan tindakan (acting), mengawasi 

(observing), dan refleksi (reflecting). Hasil refleksi terhadap tindakan-tindakan yang 

dilakukan akan digunakan kembali untuk merevisi rencana jika ternyata tindakan yang 

dilakukan belum berhasil. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Diskripsi Kondisi Awal 

Aktivitas belajar IPA  

Aktivitas pada kondisi awal diamati pada pembelajaran sebelum dilaksanakan 

tindakan. Pengamatan dilakukan pada aspek keaktifan, kerjasama dan diskusi dalam 

pembelajaran sebelumnya yaitu pada materi kalor. Pengamatan aktivitas belajar siswa 

dilakukan dengan menggunakan lembar observasi dengan skor 1 sampai 5. 

a) 0,00   Skor  1,00  sangat kurang 

b) 1,01   Skor  2,00 kurang  

c) 2,01  Skor  3,00 cukup  

d) 3,01   Skor  4,00 baik 

e) 4,01  Skor  5,00 sangat baik.  

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa rata-rata aktivitas siswa adalah berada pada 

skor 2,87 atau pada kualifikasi cukup.  

Hasil pengamatan menunjukkan hanya terdapat 9 siswa (32%) mencapai rerata 

skor lebih besar dari 3,00 (kualifikasi baik), selebihnya ada 18 siswa (64%) hanya mencapai 

rerata skor lebih besar dari 2,00 dan lebih kecil dari 3,00 (kualifikasi cukup), bahkan 1 siswa 

(4%) mencapai kualifikasi kurang. Hal ini menunjukkan aktivitas belajar IPA masih rendah.  

Hasil belajar IPA  

Hasil belajar pada kondisi awal diperoleh dari hasil penilaian harian pada kompetensi 

inti menganalisis konsep getaran dan gelombang dalam kehidupan sehari-hari materi pokok 

bahasan getaran dan gelombang. Siswa diminta mengerjakan soal tes tertulis berbentuk 

pilihan ganda dan uraian dengan maksud untuk mengetahui pemahaman konsep awal siswa. 

Penilaian harian terdiri dari 15 soal pilihan ganda dan 4 soal uraian. Nilai penilaian harian 

pada materi getaran dan gelombang tersebut dianalisis untuk untuk mengetahui hasil 

belajar di kondisi awal sebelum tindakan dilakukan.  

Hasil ulangan harian materi getaran dan gelombang kelas VIII D menunjukkan nilai 

rata-rata 63,3, dengan 16 siswa (57%) yang tuntas dan 12 siswa (43%) tidak tuntas. Hal ini 

menunjukkan bahwa hasil belajar IPA masih rendah mengingat batas KKM mata pelajaran 

IPA adalah 75 sehingga dengan nilai rata-rata 63,3 tentunya masih jauh dari batas 

ketuntasan minimal.  
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Diskripsi Hasil Siklus I 

Tahap Perencanaan  

Tahap perencanaan tindakan yang dilakukan pada siklus I meliputi penyusunan 

rencana pelaksanaan pembelajaran yang dilengkapi dengan instrumen penilaian, media 

permainan Moza materi periode dan frekuensi pada getaran, dan lembar observasi.  

Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dilakukan dengan cara 

memperbaiki dengan menyesuaikan program pembelajaran yang telah dibuat di awal 

semester dan dilengkapi model media permainan Moza.  

Pelaksanaan Tindakan  

Tindakan yang dilakukan pada pembelajaran mengacu pada perencanaan tindakan 

yang telah dibuat. Materi yang disajikan pada siklus I mengenai kesimpulan terjadinya 

getaran melalui percobaan sederhana. Siklus I dilaksanakan dalam 3 kali pertemuan (5 jam 

pelajaran), pertemuan pertama pada 2 September Maret 2019 (2 jp), pertemuan kedua 3 

Maret 2019 (2 jp). Penilaian harian dilaksanakan pada pertemuan ketiga tanggal 10 Maret 

2019. 

Ketuntasan hasil belajar berdasarkan hasil tes siklus I adalah sebesar 61% atau 

masih terdapat 11 siswa dari 28 siswa yang belum tuntas belajar. Pada siklus I ini 

menggunakan media permainan Moza dalam kelompok besar sehingga aktivitas belajar dan 

hasil belajar IPA kurang maksimal. 

Refleksi  

Refleksi Aktivitas Belajar IPA  

Pada siklus I telah dilaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media 

permainan Moza kelompok besar pada materi getaran dan gelombang. Aktivitas belajar IPA 

mengalami peningkatan dibandingkan dengan kondisi awal. Jika dibandingkan dengan 

kondisi awal rerata skor aktivitas meningkat 0.57 yaitu dari 2,87 (aktivitas kondisi awal) 

menjadi 3,44 (aktivitas siklus I). Pada siklus I ini, jumlah siswa yang memiliki rerata skor 

lebih besar dari 3,00 ada 18 siswa (64%). Aktivitas belajar sebesar 64% telah memenuhi 

indikator kinerja penelitian yaitu 60% siswa mencapai skor lebih besar dari 3,00 (kualifikasi 

baik) pada siklus I. 

Refleksi Hasil Belajar IPA  

Pada siklus I telah dilaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media 

permainan Moza dengan kelompok besar. Hasil belajar siswa mengalami peningkatan 

dibandingkan dengan kondisi awal. Jika dibandingkan dengan kondisi awal, nilai terendah 

naik 67% dari 24 menjadi 40. Nilai tertinggi naik 10% dari 84 menjadi 92. Rata-rata nilai 

naik 15% dari 63,3 menjadi 73,1. Persentase jumlah siswa yang telah tuntas belajar juga 

meningkat. 

Ketuntasan belajar pada siklus I telah mencapai 61%, berarti telah memenuhi 

indikator kinerja penelitian yaitu 60% siswa memperoleh nilai hasil belajar ≥ 75 pada siklus 

I.  
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Diskripsi Hasil Siklus II 

Tahap Perencanaan  

Tahap perencanaan tindakan yang dilakukan pada siklus II meliputi penyusunan 

rencana pelaksanaan pembelajaran yang dilengkapi dengan instrumen penilaian, media 

permainan Moza materi gelombang, dan lembar observasi.  

Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dilakukan dengan cara 

memperbaiki dengan menyesuaikan program pembelajaran yang telah dibuat di awal 

semester. RPP disusun sesuai dengan model RPP yang dilengkapi model media permainan 

menggunakan Moza.  

Pembuatan media Moza dilakukan dengan mempertimbangan skala asli dari 

permainan monopoli yang beredar di pasaran. Moza yang dibuat berukuran 35 cm x 35 cm. 

Moza dalam permainan ini sama persis dengan monopoli yang ada dipasaran, yang 

membedakan blok-blok yang ada kita ganti dengan soal-soal materi getara 

Pelaksanaan Tindakan  

Tindakan yang dilakukan pada pembelajaran mengacu pada perencanaan tindakan 

yang telah dibuat. Materi yang disajikan pada siklus II mengenai pemisahan campuran. 

Siklus II dilaksanakan dalam 3 kali pertemuan (6 jam pelajaran), pertemuan pertama pada 

30 September 2018 (2 jp), pertemuan kedua 1 Oktober 2018 (2 jp). Ulangan harian 

dilaksanakan pada pertemuan ketiga tanggal 3 Oktober 2018. Pembelajaran dengan model 

games / permainan menggunakan media Moza dilaksanakan pada pertemuan kedua. 

Dari kondisi awal 57%, pada siklus I ketuntasan naik menjadi 61% dan pada siklus 

II ketuntasan naik dari menjadi 93% pada siklus II. Pada indikator kinerja penelitian, 

indikator keberhasilan direfleksikan dengan 60% siswa memperoleh nilai hasil belajar ≥ 75 

pada siklus I dan 70% siswa memperoleh nilai hasil belajar ≥ 75 pada siklus II. Nilai 75 

adalah nilai ketuntasan minimal. Melalui penggunaan media permainan Moza dapat 

meningkatkan hasil belajar IPA bagi siswa kelas VIII D dari kondisi awal ketuntasan 57% 

menjadi kondisi akhir 93%. 

Hasil Penelitian 

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

dalam pembahasan dapat disimpulkan tindakan yang dilakukan pada siklus I maupun siklus 

II membawa peningkatan baik aktivitas belajar maupun hasil belajar. Aktivitas belajar IPA 

mengalami peningkatan dari rerata skor 2,87 pada kondisi awal menjadi 3,86 pada kondisi 

akhir, berarti meningkat 0,99. Persentase jumlah siswa dalam kategori aktivitas belajar baik 

meningkat dari 32% menjadi 79%, berarti meningkat 47%. Hasil belajar mengalami 

peningkatan dari rerata 63,3 pada kondisi awal menjadi 81,4 pada kondisi akhir, berarti 

meningkat 12,9. Persentase jumlah siswa yang tuntas belajar meningkat dari 57% menjadi 

93%, berarti meningkat 36%.  

Dengan demikian hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa penggunaan media 

permainan Moza dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar IPA materi perubahan zat 

bagi siswa kelas VIII D MTs Negeri 15 Jombang pada semester 1 Tahun Pelajaran 

2018/2019. 
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PENUTUP 

Simpulan 

Dari hasil penelitian tindakan kelas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

Secara Umum 

Bahwa pembelajaran dengan menggunakan media permainan Moza terbukti dapat 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar IPA kelas VIII D MTs Negeri 15 Jombang Tahun 

Pelajaran 2018/2019. 

Secara Khusus 

a. Hipotesa mengatakan dengan menggunakan media permainan Moza aktivitas belajar 

materi perubahan zat dan pemisahan campuran pada siswa kelas VIII D MTs Negeri 15 

Jombang pada semester 1 Tahun Pelajaran 2018/2019 mengalami peningkatan yang 

signifikan dan secara bertahab dari kondisi awal, siklus I dan siklus II berturut-turut nilai 

rata-ratanya 2,87 menjadi 3,44 dan 3,86. Adapun prosentase aktivitas belajar anak yang 

mendapatkan skor lebih besar dari 3,00 (kualifikasi baik), pada kondisi awal 32%, pada 

siklus I meningkat menjadi 64% dan pada siklus II meningkat menjadi 79%. Disimpulkan 

melalui penggunaan media permaianan Moza dapat meningkatkan aktivitas belajar IPA 

materi perubahan zat dan pemisahan campuran bagi siswa kelas VIII D MTs Negeri 15 

Jombang pada semester 1 tahun pelajaran 2018/2019.  

b. Dengan menggunakan media permainan Moza hasil belajar materi perubahan zat dan 

pemisahan campuran pada siswa kelas VIII D MTs Negeri 15 Jombang pada semester 1 

Tahun Pelajaran 2018/2019 mengalami peningkatan yang signifikan dan secara bertahab 

dari kondisi awal, siklus I dan siklus II berturut-turut nilai rata-ratanya 63,3 menjadi 73,1 

dan 81,4. Adapun ketuntasan hasil belajar IPA naik dari kondisi awal 57%, pada siklus I 

meningkat menjadi 61% dan pada siklus II meningkat menjadi 93%.  

Saran 

Berdasarkan simpulan di atas dapat diberikan saran sebagai berikut: 

Penelitian ini perlu diuji coba pada subyek yang lain dan perlu dirancang 

pembelajaran menggunakan media permaianan dengan berbagai metode pembelajaran 

yang berbeda.  
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