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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan: (1) Kualitas proses pembelajaran materi makhluk 

hidup dan benda tak hidup menggunakan model pembelajaran discovery learning bagi siswa kelas 

VII A pada semester 1 SMP Negeri 2 Weru. (2) Hasil belajar biologi materi makhluk hidup dan 

benda tak hidup melalui penggunaan model pembelajaran discovery learning bagi siswa kelas VII A 

pada semester 1 SMP Negeri 2 Weru Tahun Pelajaran 2019/2020. Penelitian ini merupakan 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan dalam dua siklus. Subjek penelitian adalah 

siswa kelas VII A Semester 1 SMP Negeri 2 Weru Tahun Pelajaran 2019/2020 sejumlah 28 siswa. 

Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, tes, dan analisis data. Validitas data 

menggunakan metode triangulasi. Analisis data menggunakan teknik deskripsi komparatif dan 

analisis kritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model Discovery Learning dapat meningkatkan 

aktivitas siswa. Hal ini terlihat dari kenaikan nilai rata-rata aktivitastas pembelajaran siswa dengan 

kriteria Baik yang semula 61,11% pada siklus I, meningkat menjadi 88, 89% pada siklus II. 

Penggunaan model Discovery Learning dapat meningkatkan hasil belajar. Hal ini ditunjukkan 

dengan meningkatnya nilai rata-rata hasil belajar pada setiap siklus tindakan yang dilakukan. Nilai 

rata-rata hasil belajar siswa mengalami peningkatan dari 73,75pada akhir tindakan Siklus I, menjadi 

80 pada akhir tindakan Siklus II. Ketuntasan belajar siswa mengalami peningkatan dari 57,14% 

pada akhir tindakan Siklus I, menjadi 92,86% pada akhir tindakan pembelajaran Siklus II.  

Kata Kunci: Discovery Learning; Hasil belajar; Makhluk Hidup dan Benda tak Hidup  

  

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran bisa terjadi dengan baik apabila interaksi antara pendidik dengan 

peserta didik berjalan secara aktif, kreatif, dan inovatif. Pembelajaran yang dimaksud di sini 

adalah tentang Ilmu pengetahuan alam atau IPA. IPA adalah ilmu pengetahuan yang 

sistematis dan berlaku secara umum yang membahas sekumpulan data mengenai gejala 

alam yang dihasilkan berdasarkan hasil observasi, eksperimen, penyimpulan, dan 

penyusunan teori. Masalah utama dalam pembelajaran IPA di kelas VII A SMP Negeri 2 

Weru pada semester 1 tahun pelajaran 2019/2020 adalah rendahnya hasil belajar dan 

aktivitas peserta didik dalam pembelajaran. Hal ini dapat terlihat dari hasil ulangan harian 

materi sebelumnya yakni Klasifikasi Makhluk Hidup dan Benda tak hidup yang menunjukkan 

tingkat ketuntasan klasikal hanya sebesar 28,57% dan nilai rata-rata kelas 68,75. 

Rendahnya hasil belajar ditandai sulitnya pencapaian batas ketuntasan minimal yang telah 

ditetapkan sekolah yaitu 75. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan saat proses 

pembelajaran, siswa memiliki motivasi belajar yang rendah sehingga dalam proses 
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pembelajaran siswa tampak pasif, sulit memahami materi, dan belum ada kerjasama, 

sehingga hasil ulangan harian siswa rendah. Dari 28 siswa yang mendapat nilai di atas KKM 

baru mencapai 8 siswa (28,57%) dan yang mendapat nilai di bawah KKM ada 20 siswa 

(71,43%) dengan nilai rata-rata kelas 68,75. 

Menurut beberapa penelitian disampaikan bahwa penerapan model discovery 

learning yang telah dilakukan menunjukkan hasil yang positif dalam hasil belajar siswa maka 

dilakukan penelitian tindakan kelas dengan judul Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Materi 

Klasifikasi Makhluk Hidup dan Benda tak Hidup melalui Model Discovery Learning bagi Siswa 

Kelas VII A SMP Negeri 2 Weru pada Semester 1 Tahun Pelajaran 2019/2020”. 

Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah Bagaimanakah proses pembelajaran dan hasil belajar materi Klasifikasi Makhluk 

Hidup dan Benda tak hidup melalui model Discovery Learning bagi siswa kelas VII A SMP 

Negeri 2 Weru pada semester 1 Tahun Pelajaran 2019/2020? 

Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan 

hasil belajar materi Klasifikasi Makhluk Hidup dan Benda tak hidup menggunakan model 

Discovery Learning bagi siswa kelas VII A SMP Negeri 2 Weru pada semester 1 Tahun 

Pelajaran 2019/2020. 

KAJIAN TEORI DAN HIPOTESIS 

Kajian Teori 

Belajar dan Pembelajaran IPA 

Belajar IPA 

Hungerford, Volk, dan Ramsey dalam Wenno (2008:3) menyatakan: 

“Sains sebagai suatu proses merupakan rangkaian kegiatan ilmiah atau hasil-hasil 

observasi terhadap fenomena alam untuk menghasilkan pengetahuan ilmiah (scientific 

knowledge) yang lazim disebut sebagai teknik sains. Science as away of knowing. Sains 

dalam hal ini hakikatnya adalah pembelajaran IPA dapat menimbulkan sikap keingintahuan, 

kebiasaan berpikir, dan seperangkat prosedur”. 

Pembelajaran IPA  

Menurut Dimyati dan Mudjiono dalam Syaiful Sagala (2006: 62) pembelajaran 

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

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

sebagai proses belajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreatifitas berpikir 

yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa, serta dapat meningkatkan 

kemampuan mengkonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan 

yang baik terhadap materi pelajaran. 

Teori Belajar  

Salah satu teori belajar di sini yang digunakan adalah Piaget, Vygotsky, teori 

pemrosesan informasi, teori psikologi kognitif Bruner, dan yang lain. Konstruktivisme 
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merupakan proses pembelajaran yang menerangkan cara pengetahuan disusun dalam diri 

manusia. Siswa harus bekerja memecahkan masalah, menemukan segala sesuatu sendiri, 

dan berusaha susah payah dengan ide-ide agar benar-benar memahami dan dapat 

menerapkan pengetahuan (Slavin 2008:18).  

Model Discovery Learning 

Pengertian Discovery Learning 

Model Pembelajaran Discovery Learning atau Penemuan adalah teori belajar yang 

didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi apabila materi pembelajaran tidak 

disajikan dengan dalam bentuk finalnya. “Discovery learning can be defined as the learning 

that takes place when the student is not presented with subject matter in the final form, but 

rather is required to organize it him self” (Lefancois dalam Emetembun, 1986:103).  

Ciri dan Karakteristik Model Discovery Learning  

Tiga ciri utama belajar menemukan yaitu: (1) mengeksplorasi dan memecahkan 

masalah untuk menciptakan, menggabungkan dan menggeneralisasi pengetahuan; (2) 

berpusat pada siswa; (3) kegiatan untuk menggabungkan pengetahuan baru dan 

pengetahuan yang sudah ada. 

Karakteristik model Discovery Learning atau Penemuan adalah:(a) Peran guru 

sebagai pembimbing; (b) Peserta didik belajar secara aktif sebagai seorang ilmuwan; (c) 

Bahan ajar disajikan dalam bentuk informasi dan peserta didik melakukan kegiatan 

menghimpun, membandingkan, mengkategorikan, menganalisis, serta membuat kesimpulan. 

Sintaks Model Discovery Learning 

Proses pembelajaran yang dilakukan siswa dalam model Discovery Learning 

menurut Veermans (2003) meliputi lima sintaks, yaitu: orientation, hypothesis generation, 

hypothesis testing, conclution, dan regulation. Selanjutnya siswa mengidentifikasi perbedaan 

antara bukti (hasil eksperimen) dan prediksi (hipotesis). Regulation: Planning, Monitoring, 

Evaluation; Sintaks regulation merupakan suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan 

untuk menentukan kualitas suatu objek berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu 

dalam rangka pembuatan kesimpulan. 

Hasil Belajar 

Menurut Bloom, yang dikutip oleh Suprijono (2009: 6), hasil belajar mencakup 

kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Domain kognitif adalah knowledge 

(pengetahuan, ingatan), comprehension (pemahaman, menjelaskan, meringkas, contoh), 

application (menerapkan), analysis (menguraikan, menentukan hubungan), synthesis 

(mengorganisasikan, merencanakan, membentuk bangunan baru), dan evaluation (menilai). 

Domain afektif adalah receiving (sikap menerima), responding (memberikan respon), valuing 

(nilai), organization (organisasi), characterization (karakterisasi). Domain psikomotor 

meliputi keterampilan produktif, teknik, fisik, sosial, manajerial, dan intelektual. 

Klasifikasi Benda hidup dan benda tak hidup 

Tujuan Klasifikasi Makhluk Hidup 

Tujuan mengklasifikasikan makhluk hidup adalah untuk mempermudah 

mengenali,membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. 
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Tahapan klasifikasi 

Tahapan tersebut antara lain sebagai berikut.Pengamatan sifat makhluk hidup; 

Pengelompokkan makhluk hidup berdasarkan pada ciri yang diamati. Hasil pengamatan 

kemudian diteruskan ke tingkat pengelompokkan makhluk hidup. Dasar pengelompokkannya 

adalah ciri dan sifat atau persamaan dan perbedaan makhluk hidup yang diamati. Pemberian 

nama makhluk hidup 

Sistem Klasifikasi Makhluk Hidup 

Berdasarkan kriteria yang digunakan, sistem klasifikasi makhluk hidup dibedakan 

menjadi tiga, yaitu sistem buatan (artifisial), sistem alami (natural), dan sistem filogenik. 

Sistem Klasifikasi Buatan (Artifisial); Sistem Klasifikasi Alami (Natural); Sistem Klasifikasi 

Filogenik 

Sistem Tata Nama Ganda (Binomial Nomenclature) 

Sebelum digunakan nama baku yang diakui dalam dunia ilmu pengetahuan, makhluk 

hidup diberi nama sesuai dengan nama daerah masing-masing, sehingga terjadi lebih dari 

satu nama untuk menyebut satu makhluk hidup. Misalnya, mangga ada yang menyebut 

taipa (di daerah Makassar), ada yang menyebut pao (daerah Bugis), dan ada pula yang 

menyebut pelem (daerah jawa).  

Pengklasifikasian Makhluk Hidup 

Pada awalnya dalam klasifikasi, makhluk hidup dikelompokkan dalam 

kelompokkelompok berdasarkan persamaan ciri yang dimiliki. Kelompok- kelompok tersebut 

dapat didasarkan pada ukuran besar hingga kecil dari segi jumlah anggota kelompoknya 

Kelompok Hewan 

Hewan yang terdapat di muka bumi ini sangat beragam, baik dari segi bentuk 

maupun ukurannya. Secara umum hewan dapat diklasifikasikan menjadi 2 yaitu hewan 

vertebrata (bertulang belakang) dan hewan invertebrata (tidak bertulang belakang). 

Kelompok Tumbuh-tumbuhan 

Kingdom Plantae (tumbuhan) dibagi ke dalam beberapa divisio, yakni Lumut 

(Bryophyta), Paku-pakuan (Pteridophyta), tumbuhan berbiji (Spermatophyta), serta 

Ganngang (Thallophyta). Skema pengelompokan tumbuhan. Tumbuhan lumut (Bryophyta); 

Tumbuhan paku-pakuan (Pteridophyta); Tumbuhan Berbiji (Spermatophyta); Ganggang 

(Thallophyta) 

Penelitian yang Relevan 

Terdapat beberapa penelitian lain yang mempunyai beberapa kemiripan dan dapat 

dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini, di antaranya adalah penelitian yang dilakukan 

oleh Siswa yang diberi pembelajaran menggunakan model Guided Discovery Learning lebih 

mudah memahami materi karena membangun konsep dengan proses mental sendiri, 

dinyatakan Utami (2015). Pembelajaran dikatakan berhasil dan berkualitas apabila 

seluruhnya atau setidak-tidaknya sebagian besar (75%) peserta didik terlibat secara aktif 

baik secara fisik maupun mental dalam proses pembelajaran.; Penerapan model Discovery 

Learning dapat meningkatkan kemampuan metakognitif dan tata bahasa dalam pelajaran 

Bahasa Arab pada siswa kelas 7 SMP, Mahmoud (2014). 
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Kerangka Berpikir 

Pada materi makhluk hidup dan benda tak hidup merupakan salah satu materi 

mapel biologi yang bersifat konkret. Siswa mengaku kesulitan untuk mempelajarinya karena 

kemampuan siswa dalam berpikir abstrak bervariasi dan cenderung rendah. Hal ini 

menyebabkan motivasi belajar siswa menjadi rendah. Akibatnya, nilai materi makhluk hidup 

dan benda tak hidup siswa kelas VII A semester 1 SMP Negeri 2 Weru tahun pelajaran 

2019/2020 belum memuaskan. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan saat proses 

pembelajaran keterampilan proses siswa rendah, siswa pasif, sulit memahami materi, dan 

belum ada kerjasama, sehingga hasil ulangan harian siswa rendah. Oleh karena itu 

dilakukan dengan model pembelajaran yang dapat mengakomodasi keterampilan proses, 

mendorong konstruktivisme pada siswa, dan meningkatkan kemampuan metakognitif adalah 

model pembelajaran Discovery Learning. Hal ini pada gilirannya dapat mendorong siswa 

untuk lebih terlibat secara aktif dalam pembelajaran yang bermuara pada meningkatnya 

hasil belajar siswa.  

Hipotesis  

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran, penerapan model Discovery 

Learning diduga Dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran dan hasil 

belajar materi makhluk hidup dan benda tak hidup pada siswa kelas VII A semester 1 SMP 

Negeri 2 Weru Tahun Pelajaran 2019/2020. 

METODE PENELITIAN 

Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di SMP Negeri 2 Weru beralamat di Jl. Watukelir - 

Karangtengah, Karangwuni, Kec. Weru, Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah. Di sekolah ini 

penelitian dilakukan pada Kelas VII A. Penelitian dilaksanakan di Semester 1 Tahun 

Pelajaran 2019/2020. Yakni bulan Juli sampai dengan Desember 2019. Kegiatan 

perencanaan (penyusunan proposal) dilaksanakan pada bulan Juli 2019, pelaksanaan 

tindakan pembelajaran pada bulan Agustus sampai September 2019, penyusunan laporan 

hasil penelitian pada bulan Oktober 2019, seminar hasil penelitian pada bulan Desember 

2019.  

Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII A semester 1 SMP Negeri 2 Weru 

tahun pelajaran 2019/2020 yang terdiri dari 28 orang siswa. Pemilihan subjek dilandasi 

adanya alasan bahwa siswa kelas VII A memiliki nilai hasil belajar paling rendah 

dibandingkan kelas VII yang lain.  

Bentuk dan Strategi Penelitian 

Penelitian ini berbentuk Penelitian Tindakan Kelas, yaitu sebuah penelitian yang 

merupakan kerja sama antara peneliti, guru, siswa, dan staf sekolah lainnya untuk 

menciptakan suatu kinerja sekolah yang lebih baik. Strategi dalam penelitian ini adalah 

deskripstif kualitatif. 
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Data dan Sumber Data  

Data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian tindakan Kelas ini antara 

lain:(1) Tempat dan peristiwa yang menjadi sumber data dengan informan dalam penelitian 

ini adalah guru Biologi dan siswa Kelas VII A SMP Negeri 2 Weru Tahun Pelajaran 2019/2020; 

(2). Dokumen yang berupa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), hasil belajar siswa 

berupa tes tertulis, catatan lapangan selama pembelajaran berlangsung setiap siklus. 

 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik observasi, 

wawancara, tes, dan analisis data. 

Analisis data, adalah teknik yang dipergunakan untuk menganalisis data yang telah 

diperoleh dari hasil observasi.  

Uji Validitas Data 

Data diuji validitasnya dengan menggunakan beberapa taknik yaitu dengan 

triangulasi sumber data dan triangulasi metode.  

Analisis Data 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kritis dan 

teknik analisis deskriptif komparatif. Analisis kritis berkaitan dengan data yang bersifat 

kualitatif. Data dalam analisis kritis berupa hasil observasi dan wawancara. Teknik ini 

mencakup kegiatan untuk mengungkap kelemahan dan kelebihan kinerja siswa dan guru 

dalam proses belajar mengajar. 

Indikator Kinerja 

Indikator hasil belajar adalah pada akhir siklus II pada proses pembelajaran bisa 

mencapai sama atau lebih besar dari 100% dari jumlah siswa dengan kriteria Baik dan pada 

hasil belajar bisa menncapai sama dengan atau lebih besar dari 100% dari jumlah siswa 

sesuai dengan KKM. 

Prosedur Penelitian 

Prosedur PTK ini mengikuti prinsip-prinsip, yaitu terdiri dari beberapa tahap di 

antaranya; tahap planning (rencana tindakan), implementing (tindakan), observing 

(observasi), dan reflecting (refleksi) yang kemudian diikuti dengan perencanaan ulang pada 

siklus kedua, dan seterusnya. Prosedur analisisnya menggunakan model alur dari Kemmis 

dan Taggart (Wiriaatmadja, 2006: 62). 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Deskripsi Kondisi Awal 

Ditinjau dari ketuntasan belajar, dapat diketahui bahwa jumlah siswa yang sudah 

mencapai ketuntasan belajar dengan KKM > 75.00 adalah 8 orang siswa atau 28,57% dari 

jumlah siswa. Sedangkan jumlah siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar adalah 20 

orang siswa atau 71,43%.  
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Deskripsi Tindakan Siklus I 

Tindakan pembelajaran Siklus I dilakukan dalam empat tahapan kegiatan. Keempat 

tahapan tersebut meliputi: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan tindakan, (3) observasi dan 

interpretasi, serta (4) analisis dan refleksi. Pertemuan pertama dilaksanakan pada hari 

Selasa, 20 Agustus 2019 dan pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Selasa, 27 Agustus 

2019. Hasil pengamatan pada pertemuan pertama dan pertemuan kedua tindakan siklus I 

diperoleh data bahwa siswa yang memiliki motivasi, ketelitian, dan kerjasama amat tinggi 

sebanyak 21 siswa atau sebesar 72,22%, sedangkan 7 siswa atau 27,78%. Berdasarkan 

data hasil tes yang dilakukan pada akhir tindakan Siklus I, dapat diketahui bahwa nilai 

tertinggi yang diperoleh siswa adalah 85 dan nilai terendah adalah 65. Nilai rata-rata yang 

diperoleh siswa adalah sebesar 73,75. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai rata-rata 

yang diperoleh siswa sebesar 73,75 < KKM yang ditetapkan dengan KKM > 75. Atas dasar 

hal tersebut, siswa secara klasikal dianggap belum mencapai ketuntasan belajar. Ditinjau 

dari ketuntasan belajar, dapat diketahui bahwa jumlah siswa yang sudah mencapai 

ketuntasan belajar dengan KKM > 75 adalah 16 orang siswa atau 57,14% dari jumlah siswa. 

Sedangkan jumlah siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar adalah 12 orang siswa 

atau 42,86%. Berdasarkan hal tersebut, maka indikator penguasaan secara klasikal, berupa 

tercapainya > 80% jumlah siswa sudah mencapai ketuntasan belajar dengan KKM > 75 

belum tercapai. 

Deskripsi Tindakan Siklus II 

Tindakan pembelajaran Siklus II merupakan hasil perbaikan dari tindakan siklus 

sebelumnya. Tindakan pembelajaran Siklus II dilakukan dalam empat tahapan kegiatan. 

Keempat tahapan tersebut meliputi: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) observasi dan 

interpretasi, dan (4) refleksi hasil tindakan. Pelaksanaan tindakan pembelajaran Siklus II 

dilakukan sebanyak 2 kali pertemuan dengan alokasi waktu masing-masing pertemuan 2 x 

45 menit, yaitu pada hari Selasa, 2 September 2019 dan hari Selasa, 9 September 2019. 

Hasil penghitungan siswa melalui lembar observasi menunjukkan bahwa 25 siswa atau 

89,28% siswa memiliki nilai tinggi dan amat tinggi. Sedangkan 3 siswa lainnya atau 10,71% 

masih berada pada level cukup. Hasil tes pada akhir Siklus II, nilai tertinggi yang diperoleh 

siswa 90 dan nilai terendah 70. Nilai rata-rata yang diperoleh siswa adalah sebesar 8. 

Ditinjau dari ketuntasan belajar, dengan KKM > 75 adalah 26 orang siswa atau 92,86% dari 

jumlah siswa. Berdasarkan hal tersebut, maka indikator penguasaan penuh secara klasikal, 

berupa tercapainya > 80.00% jumlah siswa sudah mencapai ketuntasan belajar dengan 

KKM > 75 sudah terlampaui. 

Pembahasan Hasil Tindakan 

Penggunaan model Discovery Learning pada siswa Kelas VII Aberjalan efektif karena 

dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa selama proses pembelajaran. Nilai rata-rata hasil 

belajar siswa pada kondisi awal adalah sebesar 68,75 atau di bawah KKM yang ditetapkan 

dengan KKM > 75. Hal tersebut mendorong untuk perlunya dilaksanakan perbaikan 

pembelajaran, yaitu melalui model pembelajaran Discovery Learning.  

Perbaikan pembelajaran yang dilakukan guru cukup efektif dalam meningkatkan 

hasil belajar siswa. Yaitu meningkat dari 68,75 menjadi 73,75. Tingkat ketuntasan belajar 

siswa mengalami peningkatan dari 28,59% pada kondisi awal, meningkat menjadi sebesar 

57,14% pada akhir Siklus I.  
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Perbaikan yang dilakukan guru berdampak positif dengan tingkat ketuntasan belajar 

siswa mengalami peningkatan dari 57,14% pada akhir tindakan Siklus I, meningkat menjadi 

sebesar 92,86% pada akhir Siklus II.  

Data materi “Makhluk hidup dan benda tak hidup” dari kondisi awal hingga akhir 

tindakan Siklus II pada tabel di atas selanjutnya dapat disajikan ke dalam diagram sebagai 

berikut: 

Diagram Peningkatan Ketuntasan Belajar Siswa dari Kondisi Awal hingga Akhir 

Tindakan Siklus II 

 

SIMPULAN 

Simpulan hasil penelitian tersebut dikemukakan berikut ini. Proses pembelajaran 

melalui model Discovery Learning pada siswa Kelas VII A semester 1 SMP Negeri 2 Weru 

tahun pelajaran 2019/2020 berjalan efektif karena dapat meningkatkan kualitas proses 

pembelajaran siswa yang semula sebesar 61,11% pada siklus I, meningkat menjadi sebesar 

88, 89% pada siklus II. Hasil belajar Nilai rata-rata hasil belajar siswa mengalami 

peningkatan dari 73,75 pada akhir tindakan pembelajaran Siklus I, menjadi 80 pada akhir 

tindakan pembelajaran Siklus II. Ketuntasan belajar siswa mengalami peningkatan dari 

57,14% pada akhir tindakan Siklus I, menjadi 92,86% pada akhir tindakan pembelajaran 

Siklus II. 
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