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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dalam proses pembelajaran dan hasil belajar 

Konsep Pemeliharaan sesuai Buku Manual menggunakan model pembelajaran discovery learning 

bagi siswa kelas XI TMI A pada semester 1 SMK Negeri 2 Sukoharjo Tahun Pelajaran 2019/2020. 

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan dalam dua siklus. 

Subjek penelitiannya adalah siswa kelas XI TMI A Semester 1 SMK Negeri 2 Sukoharjo Tahun 

Pelajaran 2019/2020 sejumlah 32 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 kualitas proses pembelajaran siswa. yang semula 73,91% dengan 

kriteria Baik pada siklus I, meningkat menjadi 80,88% pada siklus II dengan kriteria Baik. 

Ketuntasan belajar siswa mengalami peningkatan dari 59,38% pada akhir tindakan Siklus I, 

menjadi 90,63% pada akhir tindakan pembelajaran Siklus II. Penelitian ini disimpulkan bahwa 

model Discovery Learning dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar 

konsep pemeliharaan sesuai buku manual, bagi siswa kelas XI TMI A Semester 1 SMK Negeri 2 

Sukoharjo Tahun Pelajaran 2019/2020.  

Kata Kunci: Discovery Learning; Hasil belajar; Konsep Pemeliharaan 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Praktik pemeliharaan cenderung dimaknai sebagai tindakan yang terkait dengan 

perbaikan peralatan setelah rusak. Tujuan pemeliharaan menjaga mesin dan peralatan 

terhadap kerusakan dan kegagalan mesin dalam berproduksi. Secara umum kata 

pemeliharaan tidak akan terlepas dengan pekerjaan memperbaiki, membongkar, atau 

memeriksa mesin secara saksama dan menyeluruh (Maintenance, Repair, and Overhaul - 

MRO).  

Secara umum siswa mampu menerapkan dan menganalisis, namun mereka kurang 

memiliki ekspresi gagasan yang berkesinambungan dan belum mempunyai urutan logis. 

Akibatnya nilai kompetensi dalam pemahaman konsep pemeliharaan sesuai buku manual 

siswa di Kelas XI TMI SMK Negeri 2 Sukoharjo rendah. Hal ini dapat dilihat dari persentase 

siswa yang mampu mencapai nilai ketuntasan minimal dalam pembelajaran pemahaman 

konsep pemeliharaan sesuai buku manual sebesar 23,52%.  

 Untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menggambarkan objek secara lebih 

rinci dan runtut diperlukannya objek secara nyata. Oleh karena itu, perlu diterapkan model 

pembelajaran yang membawa situasi nyata ke dalam kelas yaitu metode pendekatan 
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descovery learning berbasis media gambar. Sehingga penerapan pendekatan descovery 

learning berbasis media gambar ini dapat dijadikan sebagai objek yang dapat digunakan 

siswa untuk mensimulasikan konsep pemeliharaan sesuai buku manual secara nyata.  

Rumusan Masalah 

Bagaimanakah proses pembelajaran dan hasil belajar kompetensi pemahaman 

konsep pemeliharaan sesuai buku manual melalui pendekatan descovery learning siswa 

Kelas XI TMI semester 1 SMK Negeri 2 Sukoharjo tahun pelajaran 2019/2020? 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan Kualitas proses pembelajaran dan 

hasil belajar konsep pemeliharaan sesuai buku manual melalui pendekatan descovery 

learning pada siswa Kelas XI TMI semester 1 SMK Negeri 2 Sukoharjo melalui penerapan 

pendekatan descovery learning.  

KAJIAN TEORI, KERANGKA BERPIKIR, DAN HIPOTESIS 

Kajian Teori 

Pembelajaran Discovery Learning 

Pembelajaran  

Galloway dalam Sukamto (1997:27) mengemukakan pendapat yang sama yaitu 

belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, retensi, pengolahan 

informasi, emosi, dan faktor-faktor lain berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya. 

Salah satu teori belajar, yaitu teori Belajar Kognitivisme pada Teori Belajar Ausubel 

berpendapat pembelajaran haruslah bermakna. Bermakna disini adalah apabila siswa 

mampu mengkaitkan informasi baru ke dalam konsep yang relevan pada struktur kognitif 

yang ada sebelumnya (Dahar, 1989).  

Model Discovery Learning 

Pengertian Discovery Learning 

Model Discovery Learning adalah memahami konsep, arti, dan hubungan, melalui 

proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan (Budiningsih, 2005). 

Discovery terjadi bila individu terlibat, terutama dalam penggunaan proses mentalnya untuk 

menemukan beberapa konsep dan prinsip. Discovery dilakukan melalui observasi, klasifikasi, 

pengukuran, prediksi, penentuan dan inferi. Proses tersebut oleh Robert B. Sund (Malik, 

2001:219) disebut cognitive process sedangkan discovery itu sendiri adalah the mental 

process of assimilatig conceps and principles in the mind.  

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.  
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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. Semua sintaks pada model Discovery 

Learning dapat melatihkan ketrampilan proses teks berita siswa.  

Kelebihan dan Kelemahan Model Discovery Learning 

Usaha penemuan merupakan kunci dalam proses ini, seseorang tergantung 

bagaimana cara belajarnya. Pengetahuan yang diperoleh melalui metode ini sangat pribadi 

dan ampuh karena menguatkan pengertian, ingatan dan transfer. Menimbulkan rasa senang 

pada siswa, karena tumbuhnya rasa ingin menyelidiki dan berhasil. Kelemahan Model 

Pembelajaran Discovery Learning atau Penemuan: Model ini menimbulkan asumsi bahwa 

ada kesiapan pikiran untuk belajar.  

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.  

Hakikat Menulis 

Pengertian Menulis 

Menulis adalah salah satu proses penuangan ide atau gagasan dalam bentuk 

paparan bahasa tulis berupa rangkaian simbol-simbol bahasa (huruf). Sumarwati (2010: 

623) menulis merupakan potensi untuk mentransformasikan ide dan pikiran dalam cakupan 

yang sangat luas. Guru harus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya pada pelajar 

untuk berinteraksi, baik dengan pengajar, materi pelajaran, maupun dengan sesame pelajar.  

Konsep Pemeliharaan sesuai buku manual/ operasi 

Sebagai usaha untuk memperbaiki situasi ini, Lembaga Standar Inggris 

mengeluarkan BS3811: 1964, Himpunan Istilah Umum yang Digunakan dalam Organisasi 

Pemeliharaan (Glossary of General Terms used in Maintenance Organization), yang 

dipersiapkan besama-sama dengan organisasi-organisasi seperti lembaga insinyur 

professional, departemen-departemen pemerintah dan organisasi seperti lembaga insinyur 

yang terkemuka. Daftar ini telah dikeluarkan ulang dalam BS3811:1974, Istilah-istilah 

pemeliharaan dalam teroteknologi (Maintenance Terms in Terotechnology).  

Penelitian yang Relevan 

Terdapat beberapa penelitian lain yang mempunyai beberapa kemiripan dan dapat 

dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini, salah satunya adalah penelitian yang dilakukan 

oleh Azhari (2015), hasil penelitiannya menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa 

pada materi sistem respirasi kelas X1-IPA1 SMA Negeri Unggul Sigli melalui penerapan 
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model pembelajaran penemuan (Discovery Learning). Kondisi ini ditandai oleh jumlah siswa 

yang aktif 75,32 % dan siswa yang tidak aktif dalam pembelajaran yaitu 24,68 %.  

Kerangka Berpikir 

Motivasi belajar siswa yang rendah, akibatnya, nilai siswa kelas XI TMI A semester 1 

SMK Negeri 2 Sukoharjo 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. Selanjutnya dilakukan tahapan siklus untuk peningkatan proses dan 

hasil belajar.  

Hipotesis Tindakan 

Penerapan model Discovery Learning diduga dapat meningkatkan kualitas proses 

dan hasil belajar pembelajaran konsep pemeliharaan sesuai buku manual bagi siswa kelas XI 

TMI A pada semester 1 SMK Negeri 2 Sukoharjo Tahun Pelajaran 2019/2020.  

METODE PENELITIAN 

Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di SMK Negeri 2 Sukoharjo beralamat di Jalan Solo – Wonogiri, 

Kel. Begajah, Kec. Sukoharjo. Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah. Di sekolah ini penelitian 

dilakukan pada Kelas XI TMI A. Penelitian dilaksanakan di Semester 1 Tahun Pelajaran 

2019/2020. Tahap persiapan sampai dengan pelaporan hasil penelitian dilakukan selama 

enam bulan, 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 XI TMI A semester 1 SMK Negeri 2 

Sukoharjo tahun pelajaran 2019/2020 yang terdiri dari 20 orang siswa yang terdiri atas laki-

laki 20 siswa.  

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.  

Data dan Sumber Data  

Data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain 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. Adapun penjelasan dari masing-masing teknik adalah 

sebagai berikut. Observasi, Wawancara, Tes, Analisis data.  

 



LENTERA KARYA: Jurnal Ilmiah Pendidikan, Sejarah, dan Humaniora 
Vol. 5, No. 6, Oktober 2021 

 

143 

 

Uji Validitas Data 

Data diuji validitasnya dengan menggunakan beberapa teknik 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.  

Indikator Kinerja 

Berdasarkan prosedur yang dilakukan selama pembelajaran TMI materi Konsep 

pemeliharaan menggunakan model Discovery Learning pada siswa Kelas XI TMI A SMK 

Negeri 2 Sukoharjo, indikator keberhasilan tindakan penelitian dirumuskan sebagai berikut. 

Proses pembelajaran minimal bisa mencapai 80% dari jumlah siswa berkriteria Baik dan hasil 

belajar minimal bisa mencapai 80% dari KKM yang ditetapkan.  

Prosedur Penelitian 

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

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

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

siklus kedua, dan seterusnya.  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Deskripsi Kondisi Awal 

Kondisi awal kemampuan siswa kelas XI TMI A semester 1 SMK Negeri 2 Sukoharjo 

tahun pelajaran 2019/2020 menunjukkan bahwa nilai tertinggi yang diperoleh siswa adalah 

80 dan nilai terendah adalah 60. Nilai rata-rata yang diperoleh siswa adalah sebesar 68. 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai rata-rata yang diperoleh siswa sebesar 68< KKM 

yang ditetapkan dengan KKM > 75. Atas dasar hal tersebut siswa secara klasikal dianggap 

belum mencapai ketuntasan belajar.  

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.  

Perencanaan 

Tahap ini dilaksanakan pada hari Rabu, 14 Agustus 2019 bertempat di ruang guru 

SMK Negeri 2 Sukoharjo, guru bersama kolabolator mendiskusikan rancangan tindakan yang 

akan dilakukan dalam proses penelitian.  

Pelaksanaan 

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran Siklus I dilakukan sebanyak 2 kali pertemuan 

dengan alokasi waktu masing-masing pertemuan selama 90 menit (2 JP). Pertemuan 
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pertama dilaksanakan pada hari Rabu, 21 Agustus 2019 dan pertemuan kedua dilaksanakan 

pada hari Jumat, 23 Agustus 2019.  

Observasi dan interpretasi 

Jumlah siswa yang sudah mencapai ketuntasan belajar dengan KKM > 75 adalah 13 

orang siswa atau 65% dari jumlah siswa. Sedangkan yang belum mencapai ketuntasan 

belajar adalah 7 orang siswa atau 35%. Tingkat ketercapaian > 80 % jumlah siswa sudah 

mencapai ketuntasan belajar dengan KKM > 75 belum tercapai.  

Data tingkat ketuntasan belajar siswa pada tindakan Siklus I selanjutnya dapat 

disajikan ke dalam diagram sebagai berikut: 

 

Diagram Ketuntasan Belajar Siswa Tindakan Siklus I 

Refleksi Hasil Tindakan 

Indikator penguasaan penuh berupa tercapainya ketuntasan belajar sebesar > 80. 

00% belum tercapai, yaitu baru mencapai 65%. Atas dasar hal tersebut maka diperlukan 

adanya beberapa perbaikan yang dilakukan pada tindakan Siklus II.  

Deskripsi Tindakan Siklus II 

Siklus II merupakan hasil perbaikan dari tindakan siklus sebelumnya dengan 

tahapan tersebut meliputi : (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) observasi, dan (4) refleksi 

hasil tindakan.  

Perencanaan 

Perencanaan tindakan pembelajaran Siklus II didasarkan pada hasil refleksi dari 

tindakan pembelajaran Siklus I, dilaksanakan oleh guru bersama kolabolator pada hari 

Jumat, 30 Agustus 2019 di ruang guru SMK Negeri 2 Sukoharjo.  

Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan pembelajaran Siklus II dilakukan sebanyak 2 kali pertemuan 

dengan alokasi waktu masing-masing pertemuan 2 x 45 menit, yaitu pada hari Rabu, 4 

September 2019 dan hari Jumat, 6 September 2019.  

Observasi dan Interpretasi 

Ditinjau dari ketuntasan belajar, belajar dengan KKM > 75 adalah 18 orang siswa 

atau 90 % 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.  
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Data tingkat ketuntasan belajar siswa pada tindakan Siklus II selanjutnya dapat 

disajikan ke dalam diagram sebagai berikut: 

 

Ketuntasan Belajar Siswa Tindakan Siklus II 

Refleksi Hasil Tindakan 

Hasil refleksi tindakan pembelajaran Siklus II dapat dikemukakan sebagai berikut: 

Penggunaan model Discovery Learning pada siswa Kelas XI TMI A berjalan efektif karena 

dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa selama proses pembelajaran. Hal ini terlihat dari 

kenaikan nilai rata-rata Keterampilan Proses Siswa yang semula sebesar 61,11% pada siklus 

I, meningkat menjadi sebesar 88, 89% pada siklus II.  

Pembahasan Hasil Tindakan 

Penggunaan model Discovery Learning pada siswa Kelas XI TMI A berjalan efektif 

karena dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa selama proses pembelajaran yang semula 

sebesar 59,38% pada siklus I, meningkat menjadi sebesar 90,63% pada siklus II.  
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Diagram peningkatan aktivitas siswa kelas XI TMI A 

Siklus I mengalami peningkatan dibandingkan dengan hasil belajar pada kondisi 

awal, yaitu meningkat dari 68 menjadi 74,25. Tingkat ketuntasan belajar siswa mengalami 

peningkatan dari 25% pada kondisi awal, meningkat menjadi sebesar 65% pada akhir 

tindakan Siklus I. Perbaikan yang dilakukan Siklus II mengalami peningkatan dibandingkan 

dengan nilai rata-rata pada akhir tindakan Siklus I, yaitu meningkat dari 74,25 menjadi 80. 

Tingkat ketuntasan belajar siswa mengalami peningkatan dari 65% pada akhir tindakan 

Siklus I, meningkat menjadi sebesar 90 % pada akhir Siklus II.  

Diagram peningkatan hasil belajar siswa dari kondisi awal hingga akhir tindakan 

Siklus II sebagai berikut:  
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Diagram Peningkatan Hasil Belajar Siswa 

Hasil observasi pada setiap siklusnya terlihat bahwa terjadi perubahan perilaku yang 

signifikan pada siswa. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan perilaku dalam mengikuti 

proses pembelajaran materi Konsep Pemeliharaan sesuai buku manual di setiap siklusnya, 

yaitu pada siklus I adalah 72,22%, dan pada siklus II meningkat lagi menjadi 93,75%.  

Simpulan 

Berdasarkan hasil temuan yang telah dideskripsikan di atas, maka hasil penelitian 

tersebut dikemukakan berikut ini.  

1. Peningkatkan kualitas proses belajar siswa selama proses pembelajaran. Hal ini terlihat 

dari kenaikan nilai rata-rata Keterampilan Proses yang semula sebesar 61,11% pada 

siklus I, meningkat menjadi sebesar 88, 89% pada siklus II.  

2. Penggunaan model pembelajaran Discovery Learning dapat meningkatkan hasil belajar 

tindakan yang dilakukan. Ketuntasan belajar siswa mengalami peningkatan dari 65% 

pada akhir tindakan Siklus I, menjadi 90% pada akhir tindakan Siklus II.  
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