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ABSTRAK 

Penelitian ini dilaksanakan bertujuan untuk; meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas VIIIA di SMP Negeri 1 Jambu untuk materi sistim 

peredaran darah manusia. Penelitian tindakan kelas ini dilakukan di kelas VIII A SMP negeri 1 

Jambu untuk mata pelajaran IPA semester satu. Dari penelitian yang telah dilakukan selama 2 

bulan oktober sampai nopember pada tahun ajaran 2019/2020 ini dapat disimpulkan sebagai 

berikut; pertama persentase jumlah siswa dalam kategori aktivitas belajar baik meningkat dari 

kondisi awal 6% menjadi 19% pada siklus I dan menjadi 65% pada siklus II atau pada kondisi akhir 

mengalami peningkatan sebesar 59% dari kondisi awal. Kedua persentase ketuntasan belajar 

siswa meningkat dari kondisi awal 54% menjadi 81% pada siklus I dan menjadi 100% pada siklus II 

atau pada kondisi akhir mengalami peningkatan sebesar 56% dari kondisi awal ;(1) jumlah siswa 

yang tuntas pada siklus pertama materi komponen-komponen darah ada sebanyak 25 orang atau 

sebesar 81%;(2) Jumlah siswa yang tuntas pada siklus kedua proses peredaran darah ada 

sebanyak 31 orang atau sebesar 100%; (3) Terjadi peningkatan hasil belajar siswa pada materi 

sistem peredaran darah manusia kelas VIII-1 di SMP Negeri 1 jambu dari siklus pertama ke siklus 

kedua sebesar 19%.  

Kata Kunci:  IPA, Metode Market Place Activity, Sistem Peredaran Darah, aktivitas belajar, hasil 

belajar 

 

Latar Belakang Masalah 

SMP Negeri 1 Jambu merupakan sekolah yang berada di daerah pinggiran 

Kabupaten Semarang. Sebagian besar siswa yang masuk berasal dari sekolah-sekolah SD 

wilayah Kecamatan Jambu dan sekitarnya. Hasil belajar siswa masih ada yang belum 

memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Pada tahun pelajaran 2019/2020, nilai KKM 

mata pelajaran IPA pada kelas VIII adalah 75. Kelas VIII A merupakan kelas unggulan di 

SMP Negeri 1 Jambu. Pada semester I tahun pelajaran 2019/2020, aktivitas siswa dan hasil 

belajar pada KD 3.6 materi zat aditif dan adiktif masih banyak siswa yang belum memenuhi 

KKM.  

Sebanyak 14 siswa (46%) masih di bawah KKM sedangkan yang memenuhi KKM 17 

siswa (54%). Hal ini menunjukkan bahwa hasil belajar siswa sangat rendah. Maka untuk 

pembelajaran materi berikutnya KD 3.7 materi Sistem Peredaran Darah Manusia perlu ada 

tindakan untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas VIII. Dalam kegiatan 

belajar mengajar maupun dalam penugasan siswa cenderung pasif dan menunggu 

temannya untuk mengerjakan tugas. Dalam diskusi kelompok siswa cenderung diam, tidak 

aktif dan individualis. Hal ini menunjukkan aktivitas belajar siswa masih rendah. 
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Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 mengenai Standar Nasional Pendidikan 

pada pasal 19 mengamanatkan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan 

diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta 

didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, 

kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan 2 perkembangan fisik serta 

psikologis peserta didik. Sejalan dengan hal tersebut maka diharapkan guru menerapkan 

berbagai strategi pembelajaran yang meliputi pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran 

secara spesifik. Ciri model pembelajaran yang baik meliputi adanya keterlibatan intelektual 

emosional peserta didik melalui kegiatan mengalami, menganalisis, berbuat, dan 

pembentukan sikap; adanya keikutsertaan peserta didik secara aktif dan kreatif selama 

pelaksanaan model pembelajaran; guru bertindak sebagai fasilitator, koordinator, mediator 

dan motivator kegiatan belajar peserta didik; serta penggunaan berbagai metode, alat dan 

media pembelajaran.  

Menurut Prihadi (2017) Metode Market Place Activity ini merupakan metode 

pembelajaran yang menyerupai kegiatan di pasar, dimana siswa dapat melakukan aktivitas 

jual beli, barangnya adalah informasi (materi). Siswa terbagi ke dalam dua bagian, yaitu 

siswa pemilik informasi (materi) dan siswa penjual informasi (materi). Informasi yang 

diperjual belikan adalah materi yang telah disiapkan oleh guru dan dibagikan pada waktu 

pembelajaran hari itu dengan tiap kelompok menerima materi atau sub-judul yang berbeda-

beda, diharapkan siswa yang menjadi penjual dapat mempromosikan atau menjual materi 

dengan sebaik mungkin, sehingga pembeli paham dengan apa yang disampaikan oleh 

penjual. 

Metode pembelajaran Market Place Aktivite pada Sistem Peredaran Darah Manusia 

merupakan metode pembelajaran yang lebih mengedepankan aktivitas dan kerja sama siswa 

dalam mencari, menjawab dan melaporkan informasi dari berbagai sumber dalam suasana 

permainan yang mengarah pada acuan kelompok melalui aktivitas kerja tim dan 

kecepatannya. Metode ini memberikan pengalaman tentang macam-macam keterampilan 

dalam menyampaikan materi yang akan dijual atau disajikan, ditambah belajar mandiri dan 

dibutuhkan pendengaran yang baik dalam menerima informasi dari penjul, menjawab 

pertanyaan dengan tepat, membedakan materi yang penting dan yang tidak. Kegiatan ini 

membantu peserta didik untuk membiasakan diri mendasarkan belajar pada sumber sesama 

teman langsung, bukan pada guru. 

Pada praktiknya, pembelajaran IPA pada kelas VIII umumnya disajikan dengan 

metode ceramah dan media pembelajaran power poin. Pembelajaran lebih berorientasi pada 

guru (teacher centered), masih ditemukan siswa belum dilibatkan secara aktif Guru belum 

menggunakan model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif. Guru belum 

menerapkan metode Market Place Aktivity. Siswa kurang memiliki ketertarikan pada 

pelajaran IPA yang dianggap sulit dan teoritis saja sehingga aktivitas dan hasil belajarnya 

rendah. Rendahnya aktivitas dan hasil belajar siswa dipengaruhi oleh faktor siswa dan faktor 

guru. Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya aktivitas dan hasil belajar siswa dari 

faktor guru karena guru belum menggunakan berbagai macam metode dan media. 

Sedangkan faktor siswa adalah siswa menganggap pelajaran IPA sulit dan tidak menarik dan 

banyak hapalannya, materi sistem peredaran darah dianggap materi yang sulit dan banyak 

hapalannya. Melihat rendahnya aktivitas dan hasil belajar siswa maka perlu dilakukan 

penelitian tindakan kelas oleh guru untuk memecahkan masalah tersebut.  
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Kajian Pustaka 

Metode Pembelajaran Market Place Activity 

Pembelajaran adalah cara pengorganisasian dan pengaturan informasi bagi siswa 

yang meliputi sejumlah elemen-elemen utama serta penyampaian informasi, pemberian 

contoh-contoh, praktik, dan umpan balik. Pembelajaran merupakan suatu kegiatan belajar 

mengajar yang dapat disebut sebagai interaksi antara guru dengan siswa dimana 

pembelajaran merupakan suatu peringkat peristiwa yang mengetahui siswa sedemikian rupa 

sehingga terjadi proses belajar. Dimyanti dan Mudjiono (2006) menyatakan “Pembelajaran 

adalah kegiatan guru secara terprogram dalam desain instruksional, untuk membuat siswa 

belajar secara aktif, yang menekankan pada penyediaan sumber belajar”, Pembelajaran 

adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, 

perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran.  

Pembelajaran suatu pola interaksi antara guru dan siswa yang terorganisasi 

sedemikian rupa supaya mencapai tujuan atau hasil belajar yang diharapkan. Hal ini sejalan 

dengan pendapat Reigeluth (1983) yang mengatakan bahwa Instruksional method are the 

different ways to achieve different outcomes under different conditions. Pernyataan tersebut 

berarti bahwa metode pembelajaran adalah suatu cara untuk mencapai hasil yang baik pada 

situasi yang berbeda. Dalam hal ini guru sebagai tenaga perancang pembelajaran 

(instructional designer) harus mampu memanipulasi situasi, atau keadaan, cara sehingga 

menjadi suatu suasana yang mena  

Menurut Prihadi (2017) Metode Market Place Activity ini merupakan metode 

pembelajaran yang menyerupai kegiatan di pasar, dimana siswa dapat melakukan aktivitas 

jual beli, barangnya adalah informasi (materi). Siswa terbagi ke dalam dua bagian, yaitu 

siswa pemilik informasi (materi) dan siswa penjual informasi (materi). Informasi yang 

diperjual belikan adalah materi yang telah disiapkan oleh guru dan dibagikan pada waktu 

pembelajaran hari itu dengan tiap kelompok menerima materi atau sub-judul yang berbeda-

beda, diharapkan siswa yang menjadi penjual dapat mempromosikan atau menjual materi 

dengan sebaik mungkin, sehingga pembeli paham dengan apa yang disampaikan oleh 

penjual. 

Metode pembelajaran dengan Market Place Activity ini mengandung nurturan effect 

dalam pembentukan karakter secara direct atau langsung, seperti bertanggung jawab 

membuat karya dan mempertahankan karyanya, kerjasama dalam kelompok, terbuka 

dengan kritikan pembeli, usaha kerja keras untuk menjadi yang terbaik, terbiasa 

mengevaluasi dan dievaluasi, membangun kemandirian, kepercayaan diri, keterampilan 

kelompok, menerima umpan balik, dan melatih bertanggung jawab dalam membuat 

perencanaan dan desain terbaik, serta nilai-nilai yang tersimpan dalam pembelajaran 

tersebut. 

Aktivitas Belajar IPA 

Aktivitas belajar IPA pada materi sistem peredaran darah pada manusia meliputi 

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

pendapat, diskusi, interaksi, menanggap, mengingat, memecahkan soal, menganalisis, 

melihat hubungan, mengambil keputusan, termasuk menganalisis dan melihat hubungan 
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antara pertanyaan dan jawaban dari pembeli dan penjual. Aktivitas belajar IPA difokuskan 

pada kerjasama dan keaktifan. 

Hasil Belajar IPA 

Hilgard dalam Nasution (1995) 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 siswa yang diharapkan adalah kemampuan lulusan yang utuh yang 

mencakup kemampuan kognitif, kemampuan psikomotor dankemampuan afektif atau 

perilaku. Kemampuan kognitif adalah kemampuan berpikir. Kemampuan kognitif siswa 

secara hirarkhis terdiri dari pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan 

evaluasi. Kemampuan psikomotor berkaitan dengan keterampilan. Kemampuan psikomotor 

siswa dikembangkan melalui kegiatan praktik. Kemampuan afektif meliputi perilaku sosial, 

minat, sikap, disiplin dan sejenisnya. 

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 ranahkognitif. Aspek kinerja ilmiah mencerminkan semua 

aktivitas sains yang melatih dan mengembangkan baik keterampilan sains dan sikap ilmiah, 

aspek ini mencakup ranah psikomotor dan afektif. 

Metode Penelitian 

Setting Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan, pada bulan Oktober sampai Desemberr 

2019. Pada bulan Oktober dilakukan penyusunan rencana kegiatan dan penyusunan 

instrumen penelitian. Pada bulan November 2019 dilakukan tindakan. Setelah data 

dikumpulkan melalui penelitian tindakan kelas, maka dilakukan analisis data minggu ketiga 

dan keempat pada bulan November dan pembahasan pada bulan Desember minggu kesatu 

dan kedua tahun 2019. Penulisan laporan hasil penelitian dilakukan pada bulan Desember 

minggu ketiga dan keempat. 

Penelitian dilakukan di SMP Negeri 1 Jambu. SMP Negeri 1 terletak di Dsn. 

Ngasemsari, Desa Jambu, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang. SMP Negeri 1 Jambu 

termasuk sekolah pinggiran sebelah selatan dengan siswa rata-rata rendah sampai 

menengah. 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII A SMP Negeri 1 Jambu tahun 

pelajaran 2019/2020, banyaknya siswa adalah 31 siswa yang terdiri dari 14 siswa laki-laki 

dan 17 siswa perempuan. Sedangkan objek dalam penelitian ini yaitu aktivitas belajar IPA, 

hasil belajar IPA dan penerapan metode pembelajaran Market Place Activity. 

Sumber Data  

Dilihat dari asalnya, data dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. 

Sumber data primer diperoleh dari nilai penilaian harian. Data dari pengamat teman sejawat 

termasuk data sekunder. Sumber data sekunder diperoleh dari hasil pengamatan yang 

dilakukan kolaborator. Dilihat dari bentuk data, ada dua macam data yaitu data kuantitatif 
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dan kualitatif. Data hasil belajar merupakan data kuantitatif. Data hasil pengamatan aktivitas 

belajar merupakan data kualitatif. 

 Dilihat dari banyaknya data ada 6, yaitu data kondisi awal tentang aktivitas belajar 

siswa dan hasil belajar siswa, data siklus I tentang aktivitas belajar IPA dan hasil belajar IPA, 

serta data siklus II tentang aktivitas belajar IPA dan hasil belajar IPA. Data kondisi awal 

tentang hasil belajar dan Data kondisi awal tentang kreativitas ada di buku catatan personal 

siswa terlampir. 

Pengumpulan, Validasi dan Analisis Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan: 1) teknik dokumentasi digunakan untuk 

mencari data kondisi awal aktivitas belajar IPA dan hasil belajar IPA; 2) teknik pengamatan, 

teknik pengamatan atau observasi digunakan untuk memperoleh data aktivitas belajar IPA 

pada siklus I dan II; 3) Teknik tes, teknik tes digunakan untuk memperoleh data hasil 

belajar IPA pada siklus I dan II. 

Validasi diperlukan agar diperoleh data yang valid. 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). Data hasil belajar IPA supaya valid perlu dibuat kisi-kisi sebelum soal 

disusun. Validasi dilakukan terhadap instrumen penilaian tes tertulis berupa penyusunan kisi-

kisi sehingga terpenuhi validitas teoretik, khususnya content validity. 

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 tes melainkan dengan cara mendeskripsikan. Refleksi artinya menarik 

simpulan berdasarkan deskriptif komparatif kemudian dilanjutkan memberikan ulasan dan 

langkah tindak lanjut. 

Prosedur Tindakan  

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 menerapkan metode Market Place Activity secara kelompok dengan 

pertanyaan yang sebelumnya tanpa diberi informasi materi untuk belajar terlebih dahulu, 

sedangkan pada siklus II pembelajaran dengan menerapkan metode yang sama secara 

kelompok disertai pertanyaan dan sebelumnya diminta untuk mempelajari materi terlebih 

dahulu. Siklus I dan II berlangsung pada 4 pertemuan (10 jam pelajaran). Variabel yang 

diteliti adalah penerapan metode Market Place Activity 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.  

Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

Deskripsi Kondisi Awal 

Dalam kegiatan belajar mengajar maupun dalam penugasan siswa cenderung pasif 

dan menunggu temannya untuk mengerjakan tugas. Beberapa siswa bahkan sama sekali 
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tidak mengerjakan tugas dengan alasan tidak bisa atau tidak membawa buku dan lebih 

memilih bercakap cakap atau bermain-main dengan teman daripada mengerjakan tugas. 

Dalam diskusi kelompok siswa cenderung diam, tidak aktif dan individualis. Aktivitas 

pada kondisi awal diamati pada pembelajaran sebelum dilaksanakan tindakan. Pengamatan 

dilakukan pada aspek, komunikasi, kerjasama dan keaktifan dalam pembelajaran 

sebelumnya yaitu system peredaran darah pada manusia. Pengamatan aktivitas belajar 

siswa dilakukan dengan menggunakan lembar observasi dengan skor 1 sampai 5. Skor 5 = 

sangat baik, skor 4 = baik, skor 3 = cukup, skor 2 = kurang, dan skor 1 = sangat kurang. 

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

3,0 atau pada kualifikasi cukup. Hasil pengamatan aktivitas belajar IPA nampak pada tabel 

berikut. 

Tabel 2. Aktivitas Belajar pada kondisi awal 

No Kualifikasi Jumlah Siswa 

1. Kurang 8 

2. Cukup 21 

3. Baik 2 

4. Sangat Baik 0 

 

Hasil pengamatan menunjukkan hanya terdapat 2 siswa (6%) mencapai rerata skor 

≥ 4,0 ((kualifikasi baik). Hal ini menunjukkan aktivitas belajar IPA masih rendah. 

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

dasar 3.6. Menganalisis sistem peredaran darah pada manusia dan memahami pada sistem 

peredaran darah serta upaya menjaga system peredaran darah Siswa mengerjakan soal tes 

tertulis berbentuk pilihan ganda dan uraian untuk mengetahui pemahaman konsep awal 

siswa. Penilaian harian terdiri dari 10 soal pilihan ganda dan 2 soal uraian. Nilai ulangan 

pada materi sistem peredaran darah tersebut dianalisis untuk mengetahui hasil belajar di 

kondisi awal sebelum tindakan dilakukan. Hasil Penilaian Harian kondisi awal menunjukkan 

rata-rata nilai 74,8 dengan 17 siswa (54%) yang tuntas dan 14 siswa (46%) tidak tuntas. 

Hal ini menunjukkan bahwa hasil belajar IPA masih rendah. Masih rendahnya kemampuan 

siswa dapat dilihat pada tabel 3.  

Tabel 3. Hasil belajar kondisi awal 

 

 

 

 

Ketuntasan hasil belajar berdasarkan hasil tes kondisi awal adalah sebesar 54%, 

terdapat 17 siswa dan 46% terdapat 14 siswa yang belum tuntas belajar. Pada kondisi awal 

ini belum menerapkan metode pembelajaran Market Place Activity sehingga aktivitas belajar 

dan hasil belajar IPA kurang maksimal. 

Deskripsi Hasil Siklus I 

Tahap perencanaan tindakan yang dilakukan pada siklus I meliputi penyusunan 

rencana pelaksanaan pembelajaran yang dilengkapi dengan instrumen penilaian, Lembar 

Prosedur metode pembelajaran Market Place Activity, lembar observasi. Penyusunan 

No Aspek Nilai 

1. Nilai terendah 50 

2. Nilai tertinggi 100 

3. Rerata nilai 74,8 

4. Rentang nilai 50 
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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 menerapkan metode pembelajaran Market Place Activity. 

Pada metode Pembelajaran Market Place Activity, setiap kelompok mendapat soal yang 

berbeda dengan kelompok yang lainnya. Lembar observasi aktivitas siswa dirancang untuk 

melakukan pengamatan dan penilaian pada aspek komunikasi, kerjasama dan keaktifan. 

Tindakan yang dilakukan pada pembelajaran mengacu pada perencanaan tindakan 

yang telah dibuat. Materi yang disajikan pada siklus I mengenai komponen darah. Siklus I 

dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan (5 jam pelajaran), pertemuan pertama pada 5 

November 2019 (2 jam pelajaran), pertemuan kedua 7 November 2019 (2 jam pelajaran dan 

1 jam pelajaran untuk Penilaian Harian). Pembelajaran dengan metode Market Place Activity 

dilaksanakan pada pertemuan pertama. 

Pada siklus I pembelajaran menerapkan metode Market Place Activity, siswa sehari 

sebelumnya tidak diberitahu untuk mempelajari materi yang akan didiskusikan. Permainan 

berjalan kurang lancar karena siswa harus membaca buku dan literasi dalam menjawab 

pertanyaan. Komunikasi dalam kelompok berjalan cukup baik. Kerjasama yang baik dalam 

kelompok terlihat pada siswa sebagai penjaga stan dalam menjelaskan kepada siswa 

sebagai pembeli dari kelompok lain, siswa dalam kelompok terlihat sangat antusias 

mengikuti permainan. Namun dalam setiap kelompok masih ada anggotanya yang kurang 

aktif.  

Aktivitas belajar IPA pada pembelajaran yang menerapkan metode Market Place 

Activity diamati dengan menggunakan lembar observasi siswa. Ada tigas aspek yang 

diamati, yaitu komunikasi, kerjasama, dan keaktifan. Hasil pengamatan aktivitas belajar 

nampak pada tabel berikut.  

 Tabel 4. Aktivitas Belajar Siswa pada Siklus I 

No Kualifikasi Jumlah Siswa 

1 Kurang 0 

2 Cukup 25 

3 Baik 5 

4 Sangat Baik 1 

 

Pada siklus I Terdapat 6 siswa (19%) mencapai rerata skor aktivita belajar ≥ 4,0 

(kualifikasi baik). Rerata skor aktivitas adalah 3,4. Pada akhir siklus I dilakukan Penilaian 

harian dalam bentuk tes tertulis untuk mendapatkan data hasil belajar siswa. Dari hasil tes 

tertulis siklus I diperoleh nilai terendah 55, nilai tertinggi 100 dan rerata nilai 78,38.  

Pada siklus I Terdapat 25 siswa (81%) memperoleh nilai hasil belajar IPA ≥ 75 atau 

memenuhi KKM. Pada siklus I telah dilaksanakan pembelajaran dengan menerapkan metode 

Market Place Activity pada materi komponen darah. Aktivitas belajar IPA mengalami 

peningkatan dibandingkan dengan kondisi awal. Jika dibandingkan dengan kondisi awal 

rerata skor aktivitas meningkat dari 3,0 menjadi 3,4. Pada siklus I ini, jumlah siswa yang 

memiliki rerata skor lebih besar dari 3,00 ada 6 siswa (19%). Aktivitas belajar 19% belum 

memenuhi indikator kinerja penelitian yaitu 75% siswa mencapai skor lebih besar dari 3,00 

(kualifikasi baik) pada siklus I.  



Penerapan Metode Market Place Activity Untuk Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar  
(Ismarwati) 

 

26 

 

Penerapan metode pembelajaran Market Place Activity yang dilaksakan pada siklus I 

yang siswa sehari sebelumnya tidak diberitahu untuk mempelajari materi komponen darah 

yang akan didiskusikan. Hasil belajar siswa mengalami peningkatan dibandingkan dengan 

kondisi awal. Jika dibandingkan dengan kondisi awal, nilai terendah naik 5% dari 50 menjadi 

55. Nilai tertinggi tetap 100. Rata-rata nilai naik 35,8% dari 74,8 menjadi 78,38. Persentase 

jumlah siswa yang telah tuntas belajar juga meningkat. Ketuntasan belajar siswa pada siklus 

I adalah:  

Tabel 5. Ketuntasan belajar siswa pada siklus I 

Jumlah 
Siswa 

Belum tuntas Tuntas Persentase 
Ketuntasan 

31 6 25 81% 

 

Ketuntasan belajar pada siklus I telah mencapai 81%, berarti telah memenuhi 

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

I.  

Deskripsi Hasil Siklus II 

Tahap perencanaan tindakan yang dilakukan pada siklus II meliputi penyusunan 

rencana pelaksanaan pembelajaran yang dilengkapi dengan instrumen penilaian, metode 

pembelajaran Market Place Activity, 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 menerapkan metode pembelajaran Market Place Activity. Pada metode Pembelajaran 

Market Place Activity, setiap kelompok mendapat soal yang berbeda dengan kelompok yang 

lainnya. Lembar observasi aktivitas siswa dirancang untuk melakukan pengamatan dan 

penilaian pada aspek komunikasi, kerjasama dan keaktifan. 

Tindakan yang dilakukan pada pembelajaran mengacu pada perencanaan tindakan 

yang telah dibuat. Materi yang disajikan pada siklus II mengenai Proses Peredaran Darah 

Manusia. Siklus II dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan (5 jam pelajaran), pertemuan 

pertama pada 12 Oktober 2019 (2 jp), pertemuan kedua 14 Oktober 2019 (2 jp da 1 j p 

untuk Penilaian Harian), Pembelajaran dengan metode Market Place Activity dilaksanakan 

pada pertemuan pertama.  

Pada siklus II pembelajaran menerapkan metode pembelajaran Market Place Activity. 

Permainan berjalan lancar karena siswa dapat lebih cepat menjawab dan menyelasaikan soal 

yang diberikan oleh guru. Siswa dalam kelompok terlihat sangat antusias mengikuti 

permainan. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa Aktivitas belajar IPA pada pembelajaran 

dengan menerapkan metode Market Place Activity secara kelompok dengan pertanyaan 

diamati dengan menggunakan lembar observasi siswa.  

Ada tigas aspek yang diamati, yaitu komunikasi, kerjasama, dan keaktifan. Hasil 

pengamatan aktivitas belajar nampak pada tabel berikut.  

Tabel 6. Aktivitas Belajar Siswa pada Siklus II 

No Kualifikasi Jumlah Siswa 

1 Kurang 0 

2 Cukup 11 

3 Baik 18 

4 Sangat Baik 2 
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Terdapat 20 siswa (65%) mencapai rerata skor aktivitas belajar ≥ 4,00 (kualifikasi 

baik) pada siklus II. Rerata skor aktivitas belajar adalah 4,0.  

Penilaian harian dalam bentuk tes tertulis dilakukan pada akhir siklus II untuk 

mendapatkan data hasil belajar IPA. Dari hasil tes tertulis siklus II diperoleh nilai terendah 

80, nilai tertinggi 100 dan rerata nilai 87,4.   

Terdapat 31 siswa (100%) memperoleh nilai hasil belajar ≥ 75 atau memenuhi KKM. 

Pada siklus II telah dilaksanakan pembelajaran dengan menerapkan metode pembelajaran 

Market Place Activity secara kelompok dengan pertanyaan pada materi proses peredaran 

darah. Aktivitas belajar IPA mengalami peningkatan dibandingkan dengan siklus I. Jika 

dibandingkan dengan siklus I rerata skor aktivitas meningkat dari 3,4 menjadi 4,0. Pada 

siklus II ini, jumlah siswa yang memiliki skor lebih besar dari 3,0 ada 20 siswa (65%). 

Aktivitas belajar yang dicapai sebesar 65% kurang memenuhi indikator kinerja penelitian 

yaitu 75% siswa mencapai skor lebih besar dari 3,00 (kualifikasi baik) pada siklus II.  

Pada siklus II telah dilaksanakan pembelajaran dengan menerapkan metode 

pembelajaran Market Place Activity secara kelompok dengan pertanyaan pada proses 

peredaran darah. Hasil belajar siswa mengalami peningkatan dibandingkan dengan siklus I. 

Jika dibandingkan dengan siklus I, nilai terendah naik 25% dari 55 menjadi 80. Nilai tertinggi 

tertinggi sklus I dan Siklus II tetap 100. Persentase jumlah siswa yang telah tuntas belajar 

juga meningkat. Ketuntasan belajar siswa pada siklus II adalah:  

Tabel 7. Ketuntasan belajar siswa pada siklus II 

Jumlah 

Siswa 

Belum tuntas Tuntas Persentase 

Ketuntasan 

31 0 31 100% 

Ketuntasan belajar pada siklus II telah mencapai 100%, berarti telah memenuhi 

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

II.  

Pembahasan  

Sebagian permasalahan dalam penelitian ini adalah rendahnya aktivitas dan hasil 

belajar IPA. Hal tersebut karena guru belum menerapkan metode pembelajaran yang tepat 

untuk membantu siswa mempelajari sistem peredaran darah pada manusia sehingga siswa 

menganggap bahwa pelajaran IPA sulit, membosankan dan tidak menarik. Perlu pemilihan 

metode yang tepat untuk memecahkan masalah tersebut. Metode yang dimaksud adalah 

Market Place Activity. Penelitian tindakan kelas ini terdiri dari 2 siklus, penerapan metode 

Market Place activity pada siklus I dan II berbeda. Pada siklus I setiap kelompok diberi 

pertanyaan dan menentukan satu siswa sebagai penjaga stannya, sedangkan pada siklus II 

setiap kelompok diberi pertanyaan dan menentukan dua siswa sebagai penjaga stannya. 

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa penerapan metode Market Place Activity ternyata 

berdampak pada aktivitas dan hasil belajar IPA. 

Aktivitas belajar IPA diamati pada aspek komunikasi, kerjasama, dan keaktifan 

menunjukkan peningkatan dari kondisi awal, siklus I dan siklus II.  

Rerata aktivitas belajar dari kondisi awal, siklus I, dan siklus II mengalami 

peningkatan. Pada siklus I nilai rerata naik 0,4 yaitu dari 3,0 menjadi 3,4. Pada siklus II 
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rerata naik 0,6 yaitu dari 3,4 menjadi 4,0. Rerata aktivitas belajar meningkat dari kondisi 

awal 3,0 menjadi 4,0 pada kondisi akhir.  

Jumlah siswa dengan skor aktivitas belajar lebih besar dari 3,00 (kualifikasi baik) 

juga meningkat. 

Grafik di atas menunjukkan peningkatan, pada kondisi awal 6%, pada siklus I 

meningkat menjadi 19% dan pada siklus II meningkat menjadi 65%.. Dengan melihat 

aktivitas belajar maka pada siklus I dan II belum mencapai indikator keberhasilan 75%. 

Penerapan metode Market Place Activity dapat meningkatkan aktivitas belajar IPA bagi siswa 

kelas VIII A dari kondisi awal 6% menjadi kondisi akhir 65%. 

Hasil belajar IPA yang diperoleh dari nilai tes tertulis menunjukkan peningkatan dari 

kondisi awal, siklus I dan siklus II. Peningkatan hasil belajar siswa dapat dilihat pada tabel 

berikut:  

Tabel 8. Perbandingan hasil belajar siswa 

 Kondisi 
Awal 

Siklus I Siklus II Refleksi dari kondisi awal ke 
kondisi akhir 

Nilai Minimum 50 55 80 Nilai Minimum naik 30 

Nilai Maksimum 100 100 100 Nilai Maksimum tetap 100 

Rerata Nilai 74,8 78,38 87,4 Rerata Nilai naik 12,6 

 

Dari kondisi awal 54%, pada siklus I ketuntasan naik menjadi 81% dan pada siklus 

II ketuntasan naik menjadi 100%. Pada indikator kinerja penelitian, indikator keberhasilan 

direfleksikan dengan 81% siswa memperoleh nilai hasil belajar ≥ 75 pada siklus I dan 100% 

siswa memperoleh nilai hasil belajar ≥ 75 pada siklus II. Nilai 75 adalah nilai ketuntasan 

minimal. Dengan melihat hasil belajar maka pada siklus I dan II telah tercapai indikator 

tersebut. Penerapan metode pembelajaran Market Place Activity dapat meningkatkan hasil 

belajar IPA bagi siswa kelas VIII A dari kondisi awal ketuntasan 54% menjadi kondisi akhir 

100%. 

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 3,0 pada kondisi awal menjadi 4,0 pada kondisi 

akhir, berarti meningkat 1,0. Persentase jumlah siswa dalam kategori aktivitas belajar baik 

meningkat dari 6% menjadi 65%, berarti meningkat 59%. Hasil belajar mengalami 

peningkatan dari rerata 74,8 pada kondisi awal menjadi 87,4 pada kondisi akhir, berarti 

meningkat 12,6. Persentase jumlah siswa yang tuntas belajar meningkat dari 54% menjadi 

100%, berarti meningkat 46%. Dengan demikian hipotesis penelitian yang menyatakan 

bahwa Penerapan metode Metode Pembelajaran Market Place Activity dapat meningkatkan 

aktivitas belajar dan hasil belajar IPA materi sistem peredaran darah pada manusia bagi 

siswa kelas VIII A SMP Negeri 1 Jambu pada semester 1 tahun pelajaran 2019 / 2020 dapat 

terbukti. 

Penutup 

Simpulan  

Dari hasil penelitian yang dibahas di atas dapat disimpulkan bahwa, penerapan 

metode pembelajaran Market Place Activity dapat meningkatkan aktivitas belajar Sistem 
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Peredaran Darah Manusia bagi siswa kelas VIII A SMP Negeri 1 Jambu pada semester 1 

tahun pelajaran 2019/2020. Dari data empirik diperoleh peningkatan aktivitas belajar IPA, 

dari rendah 6% pada kondisi awal menjadi tinggi 65%, pada kondisi akhir. Disimpulkan 

dengan menerapkan metode pembelajaran market Place Activity dapat meningkatkan 

aktivitas belajar Sistem Peredaran Darah pada manusia bagi siswa kelas VIII A SMP Negeri 1 

Jambu pada semester 1 tahun pelajaran 2019/2020.  

Penerapakn metode Market Place Activity dapat meningkatkan hasil belajar Sistem 

Peredaran darah pada manusia bagi siswa kelas VIII A SMP Negeri 1 Jambu pada semester 

1 tahun pelajaran 2019/2020. Dari data empirik yang diperoleh dengan menerapkan metode 

pembelajaran Market Place Activity yang memenuhi KKM 54% pada kondisi awal, dan 81% 

pada siklus I, kemudian menjadi 100%, pada kondisi akhir. Disimpulkan dengan 

menerapkan metode pembelajaran market Place Activity dapat meningkatkan hasil belajar 

IPA bagi siswa kelas VIII A SMP Negeri 1 Jambu pada semester 1 tahun pelajaran 

2019/2020. 

Saran  

Berdasarkan simpulan di atas dapat diberikan saran sebagai berikut:  

1.  Penelitian ini perlu diuji coba pada subjek yang lain.  

2.  Perlu dilakukan pengembangan pembelajaran dengan metode yang berbeda. 3. Perlu 

dirancang pembelajaran menggunakan metode yang berbeda. 
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