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ABSTRAK 

 

Astri Astuti. K4305006. Pendidikan Biologi FKIP Universitas Sebelas Maret 

Surakarta. PENINGKATAN PARTISIPASI DAN MOTIVASI BELAJAR 

BIOLOGI MELALUI ACTION LEARNING PADA SISWA KELAS X.6 

SMAN 5 SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2009/2010   Skripsi. 2011. 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi siswa dan 
motivasi belajar biologi melalui Action Learning pada kelas X.6 SMA Negeri 5 
Surakarta Tahun Pelajaran 2009/2010. 

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (Classroom 
Action Research) yang terdiri dari dua siklus. Pada tiap siklus terdiri dari 4 tahap 
yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Subyek penelitian ini 
adalah siswa kelas X6 SMA Negeri 5 Surakarta Tahun Pelajaran 2009/2010 yang 
berjumlah 25 orang. Teknik pengumpulan data meliputi angket, observasi dan 
wawancara. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui Action Learning, siswa 
dapat meningkatkan partisipasi dan motivasi belajar biologi. Peningkatan 
partisipasi dan motivasi belajar biologi dapat dilihat melalui hasil angket, 
observasi dan wawancara.  Persentase akhir capaian setiap indikator dari angket 
partisipasi pada prasiklus sebesar 65,39%, siklus I sebesar 70,93%, siklus II 
sebesar 78,17%. Persentase akhir capaian setiap indikator dari observasi 
partisipasi pada prasiklus 64%, siklus I sebesar 70,8%, siklus II 79,2%. Persentase 
akhir capaian setiap indikator dari angket motivasi belajar pada prasiklus sebesar 
67,83%, siklus I sebesar 73,4%, siklus II sebesar 77,45 Persentase akhir capaian 
setiap indikator dari observasi motivasi belajar pada prasiklus 67,1%, siklus I 
sebesar 72,36%, siklus II 77,27%. Rata-rata nilai ulangan harian siswa pada 
prasiklus sebesar 59,44, siklus I sebesar 67,52, siklus II sebesar 75,84. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah Action Learning, siswa mampu 
meningkatkan partisipasi dan motivasi belajar biologi pada kelas X.6 SMA Negeri 
5 Surakarta. 
 
Kata-kata kunci : Action Learning, Partisipasi, Motivasi belajar biologi 
 
*) Program Studi P. Biologi P. MIPA FKIP UNS 
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IMPROVEMENT PARTICIPATION AND MOTIVATION IN 

LEARNING BIOLOGY THROUGH ACTION LEARNING AT CLASS X.6 

OF SMAN 5 SURAKARTA YEAR 2009/2010 

 

Astri Astuti, Sajidan, Riezky Maya Probosari *) 

 

ABSTRACT 

The purposes of this research are to improve participation and  
motivation in learning biology at class X.6 of  SMAN 5 Surakarta at academic 
year 2009/2010. 

This research is a Classroom Action Research consists of two cycles. 
Each cycle consists of four stages namely planning, acting, observation and 
reflection. The subject of this research is  students at class of X.6 SMAN 5 
Surakarta at academic year 2009/2010. Data is collected trough questionnaire, 
observation and interview and  analyzed further by using descriptive approach. 

The result shows that Action Learning could improve  participation and 
 motivation in learning biology. Participation is raised from 65,39% 

during pre-cycle to 70,93% during the first cycle and ended up to 78,17% during 
the final cycle. The performed observation is also from 64% during pre-cycle to 
70,8% during the first cycle and ended up to 79,2% during the final cycle. 

 motivation in learning biology is raised from 67,83% during pre-cycle 
to 73,4% during the first cycle and ended up to 77,45% during the final cycle. The 
performed observation is also from 67,1% during pre-cycle to 72,36%, during the 
first cycle and ended up to 77,27% during the final cycle. The success of the 
application of Action Learning is also shown by the kognitif score is raised from 
59.44 during pre-cycle to 67.52, during the first cycle and ended up to 75.84 
during the final cycle. Hence it can concluded that over all the application of 
Action Learning has considered as effective to improve participation and  

 motivation in learning biology at class X.6 of SMAN 5 Surakarta 
academic year 2009/2010. 

 
Keyword: Action Learning, Participation,  Motivation in Learning 
Biology 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada sebagian besar sekolah menengah pembelajaran yang dilakukan 

cenderung terpusat pada guru (teacher center), kegiatan pembelajaran yang 

demikian disebut juga pendekatan konvensional. Cara mengajar yang sering 

digunakan para guru biologi adalah ceramah pada setiap kegiatan belajar 

mengajar sedang siswa hanya mendengar dan mencatat penjelasan dari guru, 

sehingga siswa cenderung pasif dan merasa bosan pada mata pelajaran biologi. 

Banyak siswa berpikir bahwa biologi merupakan mata pelajaran yang sulit  karena 

siswa hanya berimajinasi tanpa ditunjukkan langsung pada lingkungan secara 

nyata. Hal tersebut dapat mempengaruhi motivasi belajar biologi siswa, karena 

mata pelajaran biologi dianggap tidak menarik. 

Hasil kegiatan observasi di SMA Negeri 5 Surakarta menunjukkan 

bahwa motivasi belajar biologi dalam kompetensi dasar mendeskripsikan ciri-ciri 

filum dalam Dunia Hewan dan peranannya bagi kehidupan dan partisipasi siswa 

di dalam kelas X-6 belum optimal. Gejala tersebut berdasarkan pada fakta-fakta 

berikut: 11,46 % siswa yang bertanya kepada guru tentang materi yang belum 

dipahami, 13,65 % siswa yang menjawab pertanyaan guru, dan 9,82 % siswa yang 

bertanya kepada teman yang mempresentasikan materi. Ketika sedang 

dilaksanakan diskusi kelompok, 22,54% siswa yang aktif mengemukakan 

pendapatnya, 74,68 % siswa hanya diam dan menggantungkan pada temannya.  

Berdasarkan hasil observasi dan diskusi dengan guru biologi ditemukan 

beberapa faktor yang menjadi penyebab rendahnya motivasi belajar dan 

partisipasi siswa kelas X.6 SMAN 5 Surakarta tahun pelajaran 2009/2010. 

Pertama, kebanyakan siswa kurang aktif dalam pembelajaran karena kebanyakan 

guru menerapkan metode ceramah. Kedua, metode pembelajaran monoton dan 

teacher centered  atau lebih berpusat pada guru menimbulkan siswa bosan. 

Ketiga, rendahnya motivasi belajar siswa dalam pembelajaran karena anggapan 

siswa materi biologi banyak menghafal juga menyebabkan pembelajaran di kelas 
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belum optimal, oleh karena itu munculnya motivasi belajar siswa dan partisipasi 

siswa dalam pembelajaran memerlukan strategi pembelajaran tepat.  

Pemilihan strategi pembelajaran yang tepat dan sesuai akan sangat 

membantu tercapainya tujuan pembelajaran. Proses pembelajaran yang lebih 

variatif dan melibatkan siswa untuk menjadi lebih aktif dan komunikatif. 

Penggunaan strategi pembelajaran yang kurang menarik dapat menimbulkan suatu 

masalah, yaitu partisipasi dan motivasi belajar biologi.  

Pembelajaran yang dapat meningkatkan partipasi dan motivasi belajar 

biologi adalah menggunakan strategi pembelajaran yang dapat mendorong siswa 

untuk lebih aktifdalam proses pembelajaran melalui belajar Action Learning. 

Penerapan strategi Action Learning dapat mendorong siswa untuk berperan aktif, 

berpartisipasi dalam pem-belajaran, termotivasi untuk belajar biologi. 

Bertolak dari uraian diatas maka dirumuskan judul penelitian sebagai 

berikut : 

SISWA BIOLOGI MELALUI ACTION LEARNING PADA SISWA KELAS 

 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latarbelakang yang terurai diatas maka didapat perumusan 

masalah penelitian ini yaitu:  

1. Apakah penerapan Action Learning mampu meningkatkan partisipasi siswa 

kelas X.6 SMAN 5 Surakarta Tahun Pelajaran 2009/2010? 

2. Apakah penerapan Action Learning mampu meningkatkan motivasi belajar 

siswa biologi kelas X.6 SMAN 5 Surakarta Tahun Pelajaran 2009/2010? 

 

C.  Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan perumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan : 

1. Untuk mengetahui peningkatan partisipasi siswa  melalui Action Learning 

siswa kelas X.6 SMAN 5 Surakarta Tahun Pelajaran 2009/2010. 

2. Untuk mengetahui peningkatan motivasi belajar siswa biologi  melalui Action 

Learning siswa kelas X.6 SMAN 5 Surakarta Tahun Pelajaran 2009/2010. 
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D. Manfaat Penelitian 

Pembelajaran dengan menggunakan hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut:  

1. Bagi Guru: 

a. Memberikan pilihan strategi pembelajaran dalam mengatasi masalah 

pembelajaran yang membutuhkan penyelesaian melalui Action Learning.  

b. Memberikan strategi pembelajaran alternatif pada guru yang berbasis 

siswa (student centered). 

c. Mengoptimalkan guru sebagai fasilitator dan motivator. 

d. Mengetahui siswa yang mempunyai kemampuan (skill) lebih. 

e. Membangkitkan kinerja guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.  

 

2. Bagi Siswa 

a. Salah satu strategi pembelajaran yang meningkatkan motivasi dan 

partisipasi siswa dalam pembelajaran. 

b. Dengan meningkatkan Action Learning dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran siswa. 

c. Dengan Action Learning, siswa dapat meningkatkan kemampuannya 

dalam berkarya. 

3. Bagi sekolah 

a. Memberikan strategi pembelajaran alternatif bagi sekolahan. 

b. Menyusun program peningkatan kualitas  pembelajaran biologi pada tahap 

berikutnya. 

c. Hasil penelitian yang didapatkan dapat digunakan untuk perbaikan pada 

kualitas  pembelajaran. 

d. Bahan referensi bagi semua pihak yang bermaksud melakukan penelitian 

lebih lanjut. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

a. Tinjauan Pustaka 

1.  Pembelajaran Biologi di Sekolah Menengah 

Pembelajaran berasal dari kata belajar. Poerwodarminto (1993: 108) 

senantiasa merupakan perubahan tingkah laku atau pemanpilan, dengan 

serangkaian kegiatan misalnya dengan membaca, mengamati, mendengarkan, 

meniru, dan lain sebagainya. Dalam proses belajar selalu terjadi proses mengajar. 

sudah barang tentu ada yang mengajarnya, sebaliknya kalau ada yang mengajar 

 

Depdikbud (2003) dalam Khairul Iksan (2009) menyatakan bahwa 

pembelajaran dapat didefinisikan sebagai suatau sistem atau proses 

membelajarkan subyek didik/pembelajar yang direncanakan atau didesain, 

dilaksanakan, dan dievaluasi secara sistematis agar subyek didik/pembelajar dapat 

mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Dengan 

demikian, jika pembelajaran dianggap sebagai suatu sistem, maka berarti 

pembelajaran terdiri dari sejumlah komponen yang terorganisir antara lain tujuan 

pembelajaran, materi pembelajaran, strategi dan metode pembelajaran, media 

pembelajaran/alat peraga, pengorganisasian kelas, evaluasi pembelajaran, dan 

tindak lanjut pembelajaran. Sebaliknya bila pembelajaran dianggap sebagai suatu 

proses, maka pembelajaran merupakan rangkaian upaya atau kegiatan guru dalam 

rangka membuat siswa belajar. Proses tersebut dimulai dari merencanakan 

program pengajaran tahunan, semester, dan penyusunan persiapan mengajar 

berikut penyiapan perangkat kelengkapannya antara lain alat peraga, dan alat-alat 

evaluasi. Persiapan pembelajaran ini juga mencakup kegiatan guru untuk 

membaca buku-buku atau media cetak lainnya yang berkaitan dengan materi 
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pelajaran yang akan disajikan kepada para siswa dan mengecek jumlah dan 

keberfungsian alat peraga yang akan digunakan. 

Istilah Biologi berasal dari bahasa Yunani yaitu bios berarti kehidupan 

dan logos  

tentang makhluk hidup, bagaimana interaksinya satu sama lain, dan bagaimana 

interaksinya dengan lingkungan. Karakteristik ilmu biologi ditentukan oleh objek 

 

Berdasarkan pernyatan-pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran biologi merupakan proses membelajarkan subyek didik/pembelajar 

mengenai ilmu tentang makhluk hidup yang direncanakan atau didesain, 

dilaksanakan, dan dievaluasi secara sistematis agar subyek didik/pembelajar dapat 

mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. 

2. Partisipasi Siswa 

a. Pengertian Partisipasi Siswa 

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris Partisipation

pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Menurut Suryobroto (1997:278-279) 

partisipasi adalah penyertaan mental dan emosi seseorang di dalam situasi 

kelompok yang mendorong mereka untuk mengembangkan daya pikir dan 

perasaan mereka bagi tercapainya tujuan-tujuan, bersama bertanggungjawab 

terhadap tujuan tersebut. 

Keith Davis dalam Suryobroto (1997:279) menyatakan bahwa 

Participation is defined as a mental and emotional involed at a person in a 

group situation which encourager then contribut to group goal and share 

responsibility in them. Di sini partisipasi dimaksudkan sebagai keterlibatan mental 

dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggungjawab di 

dalamnya. 

Adapun konsep partisipasi menurut Ensiklopedi pendidikan adalah suatu 

gejala demokratis di mana orang diikutsertakan dalam perencanaan serta 

pelaksanaan dan juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat 
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kematangan dan tingkat kewajibannya. Partisipasi itu menjadi lebih baik dalam 

bidang-bidang fisik maupun bidang mental serta penentuan kebijaksanaan ( 

Suryobroto, 1997:279). Icarbord P. Tshabangu (2006: 63) mengatakan bahwa 

pendengar, tetapi harus didukung untuk berbicara dan tindakan dalam proses 

 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosi serta pisik anggota dalam 

memberikan inisiatif terhadap kegiatan-kegiatan yang dilancarkan, serta 

mendukung pencapaian tujuan dan bertanggung jawab atas keterlibatannya. 

b. Pola Partisipasi siswa 

Martinis Yamin (2007:78-

merupakan istilah yang menggambarkan peran yang lebih banyak terdapat pada 

siswa, guru sebagai pembimbing dalam terjadinya pengalaman belajar dan 

yang banyak berperan dalam mengembangkan cara-cara belajar mandiri, tidak 

hanya sebagai siswa pasif akan tetapi sebagai siswa yang juga berperan membuat 

perencanaan, pelaksanaan, dan tercapainya suatu hasil (output) yang bertitik tolak 

pada kreativitas dan partisipasinya dalam kegiatan pembelajaran. Skema 

hubungan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Skema Hubungan Partisipasi Antara Guru dan Siswa ( Martinis 

Yamin, 2007:79) 

Guru  
Merangsang 
peran aktif 

 
dan 

partisipasi 

Siswa  
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Berdasarkan skema hubungan partisipasi antara guru dan siswa di atas, 

dapat disimpulkan bahwa dalam proses pembelajaran seorang guru diharapkan 

mampu menciptakan suatu kondisi belajar yang dapat merangsang peran aktif dan 

partisipasi siswa. Proses pembelajaran yang berlangsung harus berpusat pada 

siswa, sehingga siswa ikut  terlibat secara penuh di dalam kegiatan belajar yang 

dilakukan. 

Pola aktivitas dan partisipasi siswa ini dijelaskan lebih lanjut oleh Martinis 

pembelajaran adalah untuk tercapainya suatu indikator dari kompetensi dasar yang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Pola Aktivitas dan Partisipasi Siswa dalam Pembelajaran 

(Martinis Yamin, 2007:79) 

Dalam kegiatan pembelajaran, seorang guru diharapkan mampu 

menemukan kemampuan minimal siswa (kompetennsi dasar) yang dikembangkan 

dari materi poko pembelajaran. Selanjutnya dari kompetensi dasar yang diperoleh 

akan dapat dijabarkan beberapa indikator yang berkaitan dengan materi 

pembelajaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa aktivitas dan partisipasi tersebut 

merupakan penekanan pembelajaran kompetensi, dimana proses yang dilakukan 

menekankan tercapainya suatu tujuan (indikator) yang dikehendaki. Siswa tidak 

hanya dibebankan mengetahui soal-soal teori akan tetapi mampu menerapkan atau 

mempraktikkannya secara berimbang. 

Peran Aktif dan Partisipasi Siswa 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Kompetensi Dasar 
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c. Syarat Terjadinya Partisipasi 

Martinis Yamin (2007:80-81)  menjelaskan bahwa peran aktif dan 

partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran dapat dilaksanakan apabila tercapai 

suatu kondisi sebagai berikut:  

1) Pembelajaran yang dilakukan lebih berpusat pada siswa.  

2) Guru berperan sebagai pembimbing supaya terjadi pengalaman dalam belajar.  

3) Tujuan kegiatan pembelajaran tercapai kemampuan minimal siswa (kompetensi 

dasar). 

 4) Pengelolaan kegiatan pembelajaran lebih menekankan pada kreativitas siswa, 

meningkatkan kemampuan minimalnya, dan mencipta siswa yang kreatif serta 

mampu menguasai konsep-konsep.  

5) Melakukan pengukuran secara kontinu dalam berbagai aspek pengetahuan, 

sikap dan ketrampilan. 

Sedangkan menurut Gagne dan Briggs dalam Martinis Yamin (2007:84) 

mengungkapkan bahwa untuk menumbuhkan aktivitas dan partisipasi siswa dalam 

pembelajaran dapat dilakukan 9 aspek berikut ini :  

a. Memberikan motivasi atau menarik perhatian siswa, sehingga mereka 
berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran.  

b. Menjelaskan tujuan instruksional (kemampuan dasar) kepada siswa.  
c. Mengingatkan kompetensi prasyarat.  
d. Memberikan stimulus (masalah, topik, dan konsep) yang akan 

dipelajari.  
e. Memberi petunjuk kepada siswa cara mempelajarinya.  
f. Memunculkan aktivitas, partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran.  
g. Memberikan umpan balik (feedback).  
h. Melakukan tagihan-tagihan terhadap siswa berupa tes sehingga 

kemampuan siswa selalu terpantau dan terukur.  
i. Menyimpulkan setiap materi yang disampaikan di akhir pembelajaran. 

d. Manfaat Partisipasi 

Keith Davis dalam Suryosubroto (2007:281-282) mengemukakan manfaat 

prisipiil dari partisipasi yaitu: 

1) . Lebih memungkinkan diperolehnya keputusan yang benar 

2) . Dapat digunakan membangun kemampuan berfikir kreatif dari para 

anggotanya 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



9 
 

3) . Dapat mengendalikan nilai-nilai martabat manusia, motivasi serta 

membangun kepentingan bersama 

4) . Lebih mendorong orang untuk bertanggung jawab 

5) . Lebih memungkinkan untuk mengikuti perubahan-perubahan 

Lebih jauh Heidjrachman Ranupandojo dalam Suryosubroto 

(2007:282) mengemukakan bahwa dengan dijalankannya partisipasi akan bisa 

diperoleh beberapa manfaat seperti bisa dibuatnya keputusan yang lebih baik ( 

karena banyaknya sumbangan pikiran), adanya penerimaan yang lebih besar 

terhadap perintah yang diberikan dan adanya perasaan dipelukan. 

Dari pendapat beberapa di atas dapat disimpulakan dengan adanya 

partisipasi akan memberikan manfaat diantaranya: 

1) Lebih memungkinkan diperolehnya keputusan yang benar karena 

banyaknya sumbangan pikiran 

2) Pengembangan potensi diri dan kreativitas 

3) Adanya penerimaan yang lebih besar terhadap perintah yang diberikan 

dan adanya perasaan diperlukan 

4) Melatih untuk bertanggung jawab serta mendorong untuk membangun 

kepentingan bersama. 

3. Motivasi Belajar Biologi 

a. Unsur Motivasi 

1) Pengertian Motivasi 

Sebelum mengacu pada pengertian motivasi, terlebih dahulu perlu 

ditelaah 

dalam Hamzah B. Uno (2007: 3), sedangkan Ngalim Purwato (2002: 60) 

 yang mendorong seseorang untuk 

 Berdasarkan pengertian motif di atas, Mc. Donald 

dalam Sardiman (2001: 73-

dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya feeling dan didahului 

mengandung tiga elemen penting : 
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1. Bahwa motivasi itu mengawali terjadinya perubahan energi pada diri 
setiap individu manusia. Perkembangan motivasi akan membawa beberapa 
perubahan energi di dalan sistem neurophysiological yang ada pada 
organisme manusia. Karena menyangkut perubahan energi manusia, 
penampakannya melalui kegiatanfisik menusia. 2. Motivasi ditandai dengan 
munculnya rasa/feeling, afeksi seseorang. Dalam hal ini motivasi relevan 
dengan persoalan-persoalan kejiwaan, afeksi dan emosi yang dapat 
menentukan tingkah laku manusia. 3. Motivasi akan dirangsang karena 
adanya tujuan. Jadi motivasi dalam hal ini sebenarnya merupakan respons 
dari suatu aksi , yakni tujuan.   

Pada bukunya Psychology Understanding of Human Behavior oleh 

kompleks di dalam suatu organisme yang mengarahkan tingkah laku/perbuatan ke 

Motivasi dapat diartikan dorongan yang terdapat 

dalam diri seseorang untuk berusaha mengadakan perubahan tingkah laku kearah 

yang lebih baik. 

Perilaku individu tidak berdiri sendiri, selalu ada hal yang mendorongnya 

dan tertuju pada suatu tujuan yang ingin dicapainya. Tujuan dan faktor pendorong 

mungkin didasari oleh individu, tetapi mungkin juga tidak, sesuatu yang konkret 

atau pun abstrak. Menurut uraian di atas maka motivasi adalah suatu dorongan 

atau kemauan yang berasal dari dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu 

kebutuhan dirinya demi terwujudnya suatu tujuan. 

2) Fungsi Motivasi 

Serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing pihak  

sebenarnya dilatarbelakangi oleh motivasi. Motivasi inilah yang mendorong 

berbagai pihak untuk melakukan kegiatan/pekerjaan. Begitu juga belajar 

diperlukan adanya motivasi. Hasil belajar akan optimal jika ada motivasi. 

Semakin tepat motivasi yang diberikan, akan makin berhasil pula suatu pelajaran. 

Motivasi akan senantiasa menentukan intensitas usaha belajar bagi para siswa. 

Sehubungan dengan hal tersebut maka menurut Sardiman (2001: 85), fungsi 

motivasi yaitu: 

1.  Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau 
motor yang melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini merupakan motor 
penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan. 2. Menentukan arah 
perbuatan, yakni kearah tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian 
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motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan sesuai dengan rumusan 
tujuannya. 3. Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan 
apa yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan 
menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan 
tersebut.  

b. Unsur Belajar 

 1) Pengertian Belajar 

Berdasarkan beberapa pendapat tentang belajar, maka Ngalim Purwanto 

(2002: 86) menyatakan belajar adalah sebagai berikut: 

Dilihat dari sudut ilmu yang mendidik, belajar berarti perbaikan dalam 
tingkah laku dan kecakapan-kecakapan (manusia), atau memperoleh 
kecakapan-kecakapan dan tingkah laku yang baru. Jadi, perubahan/ 
perbaikan yang terjadi dalam belajar itu terutama ialah perubahan/perbaikan 
dari fungsi-fungsi psikis  yang menjadi syarat yang mendasari perbaikan 
tingkah laku dan kecakapan-kecakapan.  

Belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi 

dengan lingkungannya yang menyangkut kognitif, afektif, dan psikomotor. 

Perubahan tersebut dapat berkenaan dengan penguasaan dan penambahan 

pengetahuan, kecakapan, sikap, nilai, motivasi, kebiasaan, minat, apresiasi. 

Pengalaman juga mengalami perubahan karena membaca, melihat, mendengar, 

menghayati, melakukan, menilai, dan mencoba. 

2) Tipe-tipe Belajar 

Gagne mengemukakan 8 tipe belajar dalam Nana Syaodih Sukmadinata 

(2003: 160), yang membentuk suatu hierarki dari yang paling sederhana sampai 

ke yang paling kompleks: 

1) Belajar tanda-tanda atau signal learning (...). 2) Belajar perangsang-
jawaban atau stimulus-respons learning (...). 3) Rantai perbuatan atau 
chaining (...). 4) Hubungan verbal atau verbal association (...). 5) Belajar 
membedakan atau discrimination learning (...). 6) Belajar konsep atau 
concept learning (...). 7) Belajar aturan-aturan atau rule learning (...). 8) 
Belajar pemecahan masalah atau problem solving learning (...). 

Jadi proses belajar tidak hanya terjadi di sekolah, tetapi terjadi di 

berbagai tempat. Proses belajar memerlukan suatu tingkatan dari tingkat yang 

rendah/sederhana ke tingkatan yang tinggi/kompleks, karena belajar merupakan 

suatu proses perubahan dalam diri seseorang. 
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3) Jenis-jenis Belajar 

Belajar dikatakan berubah, namun untuk mendapatkan perubahan 

bermacam-macam caranya. Setiap perbuatan belajar mempunyai ciri-ciri masing-

masing. Para ahli dengan melihat ciri-ciri belajar, mencoba membagi jenis-jenis 

-jenis belajar yang 

diuraikan berikut ini menyangkut masalah belajar belajar arti kata-kata, belajar 

kognitif, belajar menghafal, belajar teoretis, belajar kaidah, belajar 

konse  

c. Biologi 

1) Pengertian Biologi 

kan ilmu untuk mengetahui lebih banyak mengenai 

Yunani yaitu bios yang berarti kehidupan dan logos yang berarti ilmu. Biologi 

merupakan komponen ilmu pengetahuan yang mengkaji mengenai seluk beluk 

makhluk hidup di alam serta lingkungannya. 

 

2. Strategi Pembelajaran Action Learning 

Strategi pembelajaran aktif  adalah strategi pembelajaran yang 

bertujuan agar peserta didik mempunyai jiwa kemandirian dalam belajar yang 

diusahakan untuk menumbuhkan daya kreativitas sehingga mampu membuat 

inovasi-inovasi. Ketika peserta didik belajar dengan aktif, berarti peserta didik 

yang mendominasi pembelajaran. Peserta didik secara aktif akan menggunakan 

otak, baik menemukan ide-ide pokok dari materi pelajaran, memecahkan 

persoalan yang ada dalam kehidupan yang nyata. Dengan belajar aktif ini, peserta 

didik diajak untuk turut serta dalam semua proses pembelajaran, tidak hanya 

mental akan tetapi juga melibatkan fisik. Dengan cara ini biasanya peserta didik 

akan merasakan suasana yang lebih menyenangkan sehingga hasil belajar dapat 

dimaksimalkan. (Hisyam Zaini,dkk. 2007: xvi) 
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 Prince, Michael (2004: 1) mengungkapkan strategi pembelajaran aktif 

yaitu: 

Active learning is generally defined as any instructional method that 
engages students in the learning process. In short, active learning requires 
students to do meaningful learning activities and think about what they are 
doing (1). While this definition could include traditional activities such as 
homework, in practice active learning refers to activities that are introduced 
into the classroom. The core elements of active learning are student activity 
and engagement in the learning process. Active learning is often contrasted 
to the traditional lecture where students passively receive information from 
the instructor. 
 

 Berdasarkan pernyataan di atas dapat diketahui strategi pembelajaran 

aktif umumnya diartikan sebagai suatu strategi instruksional yang melibatkan para 

siswa dalam proses pembelajaran. Singkatnya, dalam pembelajaran aktif siswa 

diharuskan untuk belajar yang bermakna dan berpikir tentang apa yang dilakukan. 

Meskipun definisi ini dapat mencakup kegiatan tradisional seperti pekerjaan 

rumah, dalam praktiknya proses belajar yang aktif  mengacu pada kegiatan yang 

diperkenalkan ke dalam kelas. Elemen-elemen dari pembelajaran aktif adalah 

kegiatan mahasiswa dan keterlibatan dalam proses belajar. Pembelajaran aktif 

berbeda dengan pembelajaran tradisional dimana siswa pasif menerima informasi 

dari guru. 

Silberman, Melvin L (2006 : 23) mengemukakan strategi pembelajaran 

aktif yaitu:  

 Yang saya dengar, saya lupa. Yang saya dengar dan lihat, saya sedikit ingat. 
Yang saya dengar, lihat, dan pertanyakan atau diskusikan dengan orang lain, 
saya mulai pahami. Dari yang saya dengar, lihat, bahas, dan terapkan, saya 
dapatkan pengetahuan dan keterampilan. Yang saya ajarkan kepada orang 
lain saya kuasai. 

  
 Berdasarkan pendapat Silberman, Melvin L tersebut dapat menunjukkan 

dalam strategi pembelajaran aktif, ketika siswa diberi kesempatan untuk 

mendengarkan materi pelajaran, melihat contoh-contoh nyata dari materi pelajaran 

tersebut, membahasnya dengan teman lain atau guru, dan menerapkannya dalam 

kehidupan sehari-hari maka akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan. 
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Pengetahuan dan keterampilan tersebut, siswa dapat menguasainya dan 

mengajarkannya kepada orang lain. 

 Action Learning merupakan salah satu bentuk strategi 

pembelajaran aktif. Strategi pembelajaran ini sangat menekankan adanya tindakan 

atau kegiatan nyata dalam pembelajaran. Strategi ini didasarkan pada sebuah 

premis bahwa tidak ada pembelajaran tanpa sebuah tindakan dan tidak ada 

perubahan bermakna dalam tindakan tanpa belajar. Konsep setrategi Action 

Learning diperkenalkan pertama kali oleh seorang Inggris bernama Reginald 

Revans. Dalam Action Learning seseorang mulai belajar dengan dan dari satu 

sama lain saat mereka menemukan seseuatu yang tak seorangpun tahu 

jawabannya tapi bersama-sama berusaha untuk menemukannya (Pedler, 1997: 5) 

Stanley dan Plaza (2002: 97) menyatakan bahwa Action Learning yang 

telah mereka aplikasikan adalah tentang belajar dan bekerja bersama dalam 

kelompok dengan tujuan untuk memahami isu sosial dalam periode waktu yang 

singkat. Suasana yang mendukung strategi ini perlu diciptakan dengan baik. Apa 

yang dipelajari oleh siswa bukan langsung dilihat dari hasilnya namun dari 

prosesnya. Proses tersebut dapat terlihat dengan sendirinya dari kreativitas, ide-

ide menarik yang dimunculkan siswa, dan keaktifan siswa dalam kegiatan 

kelompok maupun diskusi. 

Beberapa karakteristik dari Action Learning adalah: 

1. Menekankan pada learning by doing. 

2. Diwujudkan dalam sebuah tim. 

3. Permasalahan kelompok. 

4. Pemecahan masalah. 

5. Keputusan dibuat secara tim. 

6. Dirumuskan dalam presentasi 

Dari beberapa karakteristik yang disebutkan diatas, Action Learning 

merupakan setrategi pembelajaran yang menekankan pada belajar dengan 

melakukan tindakan, dapat dilakukan oleh sebuah kelompok kemudian hasil 

pembelajaran yang diperoleh dikemukakan dalam sebuah presentasi. 
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Menurut hasil  penelitian yang telah dilakukan, Silins (2001: 92) 

menyatakan bahwa akhirnya Action Learning mampu merubah kebiasaan, 

menanamkan keterampilan baru dan memperbaiki sikap serta mendasari 

kepercayaan dalam kerja. Kemudian Sanders dan McKeown (2007: 54) 

menyatakan bahwa Action Learning memberikan siswa kesempatan memperoleh 

makna dan keterampilan relevan dalam lingkungan belajar yang nyata, dan set 

sebagai gambaran alat dan proses untuk membantu siswa mengutarakan hafalan 

secara mudah dari kenyataan serta gambaran khusus dari level pembelajaran yang 

lebih rendah. 

Berdasarkan prosedur Silberman (2001: 62) langkah-langkah 

pembelajaran Action Learning dapat dituliskan sebagai berikut: 

1. Memperkenalkan topik kepada peserta didik dengan memberikan latar 

belakang informasi melalui pelajaran yang didasarkan pada ceramah yang 

singkat dan diskusi kelas. 

2. Mengelompokkan kelas menjadi sub-kelompok empat atau lima. 

3. Meminta peserta didik mengembangkan/mempelajari pertanyaan atau hal-hal 

yang akan dicari/dilakukan selama tindakan. 

4. Memberikan arahan untuk melakukan kegiatan pembahasan materi 

(eksperimen, interview, atau observasi) kepada peserta didik. 

5. Masing-masing kelompok melakukan presentasi hasil tindakan masing-

masing. 

6. Melakukan poin-poin penting terkait dengan materi pelajaran diakhir kegiatan 

presentasi. 

 

B. Kerangka Pemikiran 

Peningkatan partisipasi dan motivasi belajar oleh siswa dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, faktor tersebut antara lain adalah input (masukan) dan faktor 

proses. Apabila input bagus dan proses kurang mendukung, maka hasil akhir 

(output) belum tentu maksimal, sehingga dalam hal ini peran serta siswa dan 

motivasi belajar siswa menjadi hal yang sangat penting untuk menentukan 

keberhasilan dalam pembelajaran. 
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Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di kelas, didapatkan 

kenyataan bahwa masih terjadi permasalahan dalam proses pembelajaran.  

Kebanyakan siswa kurang aktif dalam pembelajaran. Metode pembelajaran 

monoton dan teacher centered  sehingga siswa belum berpartisipasi dan belum 

bisa memotivasi dirinya sendiri dalam pembelajaran. Rendahnya belajar aktif 

dalam pembelajaran juga menyebabkan action learning belum optimal. Menelaah 

dari Pat Hollingsworth dan Gina Lewis (2008: 8) mengemukakan bahwa 

pembelajaran aktif melibatkan pembelajaran yang terjadi ketika siswa terlibat 

secara fisik dan siswa bersemangat, siap secara mental, dan bisa memahami 

pengalaman yang dialami.  

Salah satu cara yang dapat diterapkan dalam rangka meningkatkan 

partipasi dan motivasi belajar biologi siswa adalah melalui action learning. 

Dengan action learning tersebut diharapkan mampu meningkatkan partisipasi dan 

motivasi siswa. Adapun paradigma urutan kegiatan pembelajaran dan kerangka 

pemikiran adalah sebagai berikut: 
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Gambar 3. Alur Kerangka Pemikiran 

 
 
 
 
 
 
 
 

MASALAH 
 

Guru kurang memberikan 
motivasi kepada siswa dan 

partisipasi siswa kurang 

AKIBAT 
Partisipasi siswa dan 

motivasi belajar siswa 
rendah. 

 

SOLUSI 
 

Action learning: 
 Mencari literatur di perpustakaan 

dengan tugas yang telah diberikan 
guru 

 Diskusi kelompok 
 Membuat makalah 
 Presentasi, tanya-jawab 
 Mengerjakan tugas individu dan 

kelompok 
 Membuat laporan 

TARGET 
Meningkatkan partisipasi siswa 

dan motivasi belajar siswa 
 

PENYEBAB 
 

Metode pembelajaran guru monoton 
dan teacher centered serta siswa 

menggantungkan pada teman. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SMA Negeri 5 Surakarta, 

yang beralamat di Jl. Letjen Sutoyo  no 18 Surakarta. 

 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 

2009/2010. Pelaksanaan penelitian dilakukan secara bertahap, secara garis besar 

dapat dibagi menjadi tiga tahap, yaitu: 

a. Tahap Persiapan  

Tahap persiapan meliputi permohonan izin observasi sekolah, pengajuan 

judul skripsi, penyusunan proposal dan konsultasi pada pembimbing. Tahap ini 

dilaksanakan pada bulan Januari sampai Februari 2010. 

b. Tahap Penelitian 

Tahap penelitian meliputi semua kegiatan yang berlangsung di lapangan, 

yaitu uji instrumen penelitian dan pengambilan data. Tahap ini dilaksanakan pada 

bulan Maret sampai April 2010. 

c. Tahap Penyelesaian 

Tahap penyelesaian meliputi analisis data dan penyusunan laporan. 

Tahap ini dilaksanakan pada bulan Mei 2010 sampai selesai. 

 

B. Metode Penelitian 

Metode penelitian ini yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas 

Classroom Action Research (CAR). Permasalahan yang terjadi dalam proses 

pembelajaran ditangani dengan Action Learning dengan metode diskusi, tanya-

jawab, belajar bersama. Hopkins, (1993 :35) dalam Sukardi (2001: 25) 

mengatakan bahwa penelitian tindakan kelas bersifat emansipatoris dan 
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membebaskan karena penelitian ini mendorong guru untuk bereksperimen, 

meneliti, dan menggunakan kearifan dalam mengambil keputusan atau judgment. 

Secara mendetail Kemmis dan Taggart (Hopkins, 1993: 48) dalam 

Sukardi (2001: 67) menjelaskan tahap-tahap penelitian tindakan yang dilakukan. 

Yaitu tahap perencanaan (plan), dimana kegiatan yang dilakukan adalah 

merancang strategi bertanya untuk mendorong siswa untuk menjawab 

pertanyaannya sendiri. Kemudian tahap tindakan (act), mulai diajukan 

pertanyaan-pertanyaan kepada siswa untuk mendorong mereka mengatakan apa 

yang mereka pahami, dan apa yang mereka minati. Setelah itu tahap pengamatan 

(observe), pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban siswa dicatat  atau 

direkam untuk melihat apa yang sedang terjadi. Pengamat juga membuat catatan 

dalam buku hariannya. Selanjutnya tahap refleksi (reflect), ternyata kontrol kelas 

yng terlalu ketat menyebabkan tanya-jawab kurang lancar dilaksanakan sehingga 

tidak mencapai hasil yang baik, dan perlu diperbaiki. Pada siklus berikutnya, 

perencanaan direvisi dengan modifikasi dalam bentuk mengurangi pernyataan-

pernyataan guru yang bersifat mengontrol siswa, agar strategi bertanya dapat 

berlangsung dengan baik.  

 

C. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian berasal dari beberapa sumber, yaitu : 

a. Informan  

Adalah orang yang mengetahui permasalahan yang akan dikaji dan 

bersedia memberikan informasi yang benar kepada peneliti dalam menunjang data 

penelitian.Biasanya yang menjadi pihak informan adalah: 

1). Guru 

2). Siswa 

b. Pengamatan dan Pencatatan 

Merupakan data pendukung terhadap kevalidan data yang lain dalam 

pengambilan data dan pencatatan yang dilakukan peneliti berdasarkan fenomena-

fenomena yang terjadi di lapangan. 
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c. Dokumentasi atau arsip, yang antara lain berupa skenario pembelajaran, 

silabus, dan buku referensi mengajar. 

d. Pelaksanaan 

Peneliti sebagai guru. Dimana dalam proses kegiatan belajar mengajar 

peneliti bisa sebagai guru sehingga mengetahui langsung apakah metode yang 

digunakan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran atau tidak. 

 

D.  Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data meliputi observasi, 

wawancara angket, dan kajian dokumen yang masing-masing secara singkat 

diuraikan sebagai berikut:  

1. Observasi 

Teknik observasi digunakan untuk memantau atau mengamati proses 

pembelajaran Biologi yang berlangsung di dalam kelas X.6 SMA Negeri 5 

Surakarta tahun pelajaran 2009/2010 sub pokok bahasan Invertebrata. Observasi 

dilakukan terhadap guru dan siswa beserta proses pembelajaran yang 

menyertainya. Kegiatan observasi dilakukan dalam rangka mengevaluasi 

peningkatan motivasi belajar dan partisipasi siswa bersamaan dengan 

dilakukannya tindakan pada setiap siklus. Observasi terhadap siswa difokuskan 

pada motivasi belajar dan partisipasi siswa serta belajar mandiri siswa dengan 

kriteria pada lembar observasi beserta observasi kejadian-kejadian yang menyertai 

selama proses pembelajaran berlangsung.   

Observasi dilakukan oleh peneliti dengan mengambil tempat duduk 

paling belakang sehingga dengan posisi tersebut peneliti dapat lebih leluasa 

melakukan pengamatan terhadap aktivitas pembelajaran. Pengamatan terhadap 

peristiwa-peristiwa di dalam proses pembelajaran dilakukan dengan cara melihat, 

mendengar, merasakan, dan kemudian dicatat secara objektif. 

2. Angket 

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan angket dilakukan 

dengan cara meminta responden untuk menjawab beberapa pertanyaan yang 

berhubungan dengan penelitian. Angket diberikan kepada siswa untuk mengetahui 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



21 
 

berbagai hal yang berkaitan dengan proses belajar mengajar. Informasi yang 

diperoleh dari angket dijadikan sebagai bahan evaluasi khususnya perbaikan 

motivasi belajar dan partisipasi siswa. Selanjutnya dapat diketahui ada tidaknya 

peningkatan motivasi belajar dan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran 

biologi sub pokok bahasan Invertebrata serta besar peningkatannya pada setiap 

siklus. Pemberian angket dilakukan pada awal penelitian (pra siklus) dan di akhir 

setiap siklus pada sub pokok bahasan Invertebrata. Angket yang diberikan kepada 

siswa terdiri atas partisipasi siswa dan motivasi belajar. Penyusunan angket 

menggunakan skala Likert yaitu dengan menggunakan rentang mulai dari 

pernyataan sangat positif sampai pernyataan sangat negatif, alternatif pilihan 

jawaban adalah  sangat setuju (SS), setuju (S), kurang setuju (KS), tidak setuju 

(TS) dan sangat tidak setuju (STS). Validitas angket diuji dengan mengadakan try 

out yang diadakan di kelas lain beda sekolah. Teknik penilaian/pemberian skor 

angket mengacu pada Nana Sudjana (2006: 81) yang disajikan dalam tabel di 

bawah ini: 

Tabel 1. Teknik Penilaian Angket 

Pernyataan 
Sangat 

setuju 
Setuju 

Kurang 

setuju 

Tidak 

setuju 

Sangat tidak 

setuju 

Pernyataan  positif 5 4 3 2 1 

Pernyataan negatif 1 2 3 4 5 

Data yang diperoleh dikonversikan ke dalam skala 1- 100 untuk 

diketahui persentasenya. Berikut merupakan tabel konversi skor dalam mengolah 

nilai menurut Suharsimi Arikunto (2002: 245) 

Tabel 2. Konversi skor dalam Pengolahan Nilai 

Angka 100 Angka 10 IKIP Huruf Keterangan 

80  100 8.0  10 8.1  10 A Baik sekali 

66  79 6.6  7.9 6.6  8.0 B Baik 

56  65 5.6  6.5 5.6  6.5 C Cukup 

40  55 4.0  5.5 4.1  5.5 D Kurang 

30 - 39 3.0  3.9 0  4.0 E Gagal 

(Sumber Suharsimi Arikunto (2002: 245) 
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Dengan mengacu pada tabel konversi skor di atas maka rentang skor 

dalam mengolah data penelitian ini sebagai berikut: 

Tabel 3. Konversi Skor dalam Pengolahan Data Penelitian 

Skor (%) Keterangan 

80  100 Baik Sekali 

66  79 Baik 

56  65 Cukup 

40  55 Kurang 

30 - 39 Sangat Kurang 

(Sumber Suharsimi Arikunto (2002: 245) 

3. Wawancara dan Diskusi 

Wawancara/diskusi erat kaitannya dengan proses  observasi. Wawancara 

dilakukan dengan guru Biologi dan siswa kelas X.6 SMA Negeri 5 Surakarta yang 

bertujuan untuk mengadakan informasi balikan terhadap proses pembelajaran 

yang telah dilakukan. Wawancara dengan siswa dilakukan dengan mengambil 70 

% dari jumlah siswa secara keseluruhan, yakni sebanyak 25 siswa. Siswa dipilih 

secara acak, diambil beberapa siswa yang dianggap mewakili siswa lain di kelas 

tersebut. Waktu dan tempat wawancara tidak ditentukan secara mendetail tetapi 

digunakan pada saat yang dianggap tepat. Wawancara yang digunakan wawancara 

terstruktur. Informasi yang digali melalui kegiatan wawancara terhadap guru dan 

siswa mencakup beberapa hal, yaitu: motivasi belajar, partisipasi siswa, dan 

performance guru di dalam kelas. Hasil wawancara digunakan untuk menguatkan 

data yang diperoleh melalui kegiatan observasi dan pemberian angket. 

Kegiatan diskusi dilakukan bersama guru atas dasar pengamatan di kelas 

maupun kajian dokumen pada setiap siklus yang telah diterapkan. Hal-hal yang 

dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Mengemukakan catatan terhadap hasil pengamatan terhadap Kegiatan Belajar 

Mengajar (KBM) yang dilakukan guru sesuai dengan focus penelitian, serta 

mengemukakan segi-segi kelebihan dan kekurangan. 
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b. Meminta pendapat guru tentang pelaksanaan pembelajaran di kelas, yang 

antara lain adalah mengungkap kelebihan dan kekurangan serta permasalahan 

lain yang bersangkut paut dengan kegiatan penelitian. 

c. Mendiskusikan hal-hal yang telah dikemukakan untuk menyamakan persepsi 

tentang hal-hal yang perlu dilakukan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran 

Biologi pada sub pokok bahasan  Invertebrata. 

Inti dari kegiatan diskusi adalah membuat kesepakatan tentang hal-hal 

yang perlu dilakukan pada siklus berikutnya dalam rangka meningkatkan kualitas 

proses pembelajaran melalui action learning pada materi Invertebrata. 

 

E. Validitas Data 

Suatu informasi yang akan dijadikan data penelitian perlu diperiksa 

validitasnya sehingga data tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan dapat 

dijadikan dasar yang kuat dalam menarik kesimpulan. Teknik yang digunakan 

untuk menjaga validitas data dalam penelitian adalah teknik triangulasi. Menurut 

H.B Sutopo (2002:81) teknik triangulasi adalah memeriksa kebenaran suatu 

hipotesis, konstruk atau analisis yang dilakukan diri sendiri dengan 

membandingkannya dengan hasil orang lain yang hadir dan menyaksikan situasi 

yang sama. Triangulasi  yang digunakan dalam penelitian adalah triangulasi 

metode. Jenis triangulasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data sejenis 

tetapi dengan menggunakan teknik atau metode pengumpulan data yang berbeda, 

dan bahkan lebih jelas untuk diusahakan mengarah pada sumber data yang sama 

untuk menguji kemantapan informasinya. Pelaksanaan penelitian ini 

menggunakan metode pengumpulan data yang berupa observasi selama KBM 

berlangsung, wawancara, angket, dan observasi. Dimana ketiganya digunakan 

untuk mengukur kualitas pembelajaran.  

Skema triangulasi metode dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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Gambar 4. skema triangulasi 

Sumber H.B Sutopo (2002:81) 

 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas 

adalah deskriptif. Analisis data ini dilakukan sejak awal sampai berakhirnya 

kegiatan pengumpulan data. Data dari hasil penelitian di lapangan diolah dan 

dianalisis secara kualitatif. 

G. Prosedur Penelitian 

 Prosedur dan langkah-langkah dalam melaksanakan tindakan mengikuti 

model yang dikembangkan oleh Kemmis dan Taggar (1988) dalam Sukardi (2005: 

66) yang berupa model spiral. Kegiatan dimulai dengan perencanaan (plan), 

tindakan (act), pengamatan (observe), refleksi (reflect) dan perencanaan direvisi 

dengan modivikasi sebagai langkah perbaikan selanjutnya. 

 Secara umum, langkah-langkah operasional penelitian meliputi tahap 

perencanaan atau penyusunan model, tahap pelaksanaan tindakan, tahap observasi 

dan tahap tindak lanjut. Tahapan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

 

 

 

 

Wawancara 

Siswa Observasi 

Angket 

Data 
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Siklus I 

Pertemuan ke-1: 

1. Tahap Perencanaan  Model 

Pada tahap ini peneliti menyusun instrumen yang digunakan dalam 

penelitian meliputi: Silabus Biologi sesuai dengan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP), RPP materi Invertebrata pertemuan 1 (2 X 45 menit), serta 

menyiapkan instrumen yang akan digunakan dalam penelitian seperti lembar 

observasi, pedoman wawancara, angket dan dokumentasi. 

2. Tahap Pelaksanaan/Tindakan 

Pada tahap ini pelaksanaan tindakan yang dilakukan melalui belajar 

mandiri. Langkah-langkah pelaksanaannya adalah sebagai berikut: 

1) masalahan berkaitan materi 

dengan meminta siswa untuk mencari literatur di perpustakaan tentang pokok 

bahasan Dunia Hewan (Invertebrata). 

2) Mendiskusikan permasalahan dengan kelompok. 

3) Menjelaskan pokok bahasan Dunia Hewan (Invertebrata) sebagai penunjang 

diskusi kelompok. 

4) Memberikan tugas individu dan menyimpulkan materi. 

5) Membagikan angket partisipasi dan motivasi siswa sebagai tindakan pra 

siklus. 

3. Tahap Observasi/Observe 

Guru sebagai pelaksana tindakan pembelajaran dan peneliti sebagai 

pengamat jalannya pelaksanaan proses pembelajaran, fokus pengamatan 

ditekankan Action Learning secara menyeluruh yang meliputi observasi motivasi 

belajar, dan partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran. 

4.  Tahap Refleksi/Reflect 

Pada tahap siklus I pertemuan 1 ini dilaksanakan pengamatan terhadap 

pelaksanaan proses pembelajaran, dan tanggapan siswa (persepsi siwa) terhadap 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Berdasarkan pelaksanaan tahap 

observasi, data yang diperoleh selanjutnya menjadi bahan refleksi bagi peneliti 

untuk perbaikan strategi pembelajaran berikutnya. 
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Pertemuan ke-2:  

1. Tahap Perencanaan  Model 

Pada tahap ini peneliti menyusun instrumen yang digunakan dalam 

penelitian meliputi: Silabus Biologi sesuai dengan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP), RPP materi Porifera dan Coelenterata pertemuan 2 (2 X 45 

menit), dengan instrumen angket, lembar observasi dan wawancara serta lembar 

tes kognitif pasca siklus I. 

2. Tahap Pelaksanaan/Tindakan 

Pada tahap ini pelaksanaan tindakan yang dilakukan melalui Action 

Learning. Langkah-langkah pelaksanaannya adalah sebagai berikut: 

1). Meminta tugas individu siswa yang telah diberikan minggu lalu 

2). Siswa melakukan presentasi materi Porifera dan Colenterata dan kelompok 

lain diberi kesempatan bertanya. 

3). Memberikan kesimpulan dan menambahkan materi yang belum disampaikan 

oleh siswa. 

4). Melakukan evaluasi kognitif pasca siklus I. 

5). Memberikan tugas individu dan tugas kelompok  (pengamatan cacing). 

6). Membagikan angket partisipasi dan motivasi siswa sebagai tindakan pasca 

siklus I. 

3. Tahap Observasi/Observe 

Guru sebagai pelaksana tindakan pembelajaran dan peneliti sebagai 

pengamat jalannya pelaksanaan proses pembelajaran, fokus pengamatan 

ditekankan Action Learning secara menyeluruh yang meliputi observasi motivasi 

belajar, dan partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran. 

4.  Tahap Refleksi/Reflect 

Pada tahap siklus I pertemuan 2 ini dilaksanakan pengamatan terhadap 

pelaksanaan proses pembelajaran, dan tanggapan siswa (persepsi siswa) terhadap 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Berdasarkan pelaksanaan tahap 

observasi, data yang diperoleh selanjutnya menjadi bahan refleksi bagi peneliti 

untuk perbaikan strategi pembelajaran berikutnya. 
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Siklus II 

Pertemuan ke-3: 

1. Tahap perencanaan 

Pada tahap ini peneliti menyusun instrumen yang digunakan dalam 

penelitian meliputi: Silabus Biologi sesuai dengan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP), RPP materi Platyhelminthes, Nematoda, Annelida dan 

Mollusca pertemuan 3 (2 X 45 menit), dan menyiapkan instrumen angket, lembar 

obsevasi, wawancara serta dokumentasi. 

2. Tahap Pelaksanaan/Tindakan 

Langkah-langkah pelaksanaannya adalah sebagai berikut: 

1) Meminta tugas individu dan kelompok siswa yang telah diberikan minggu 

lalu. 

2) Melakukan presentasi tiap kelompok (Platyhelminthes, Nematoda, Annelida 

dan Mollusca) dan memberi kesempatan kelompok lain untuk bertanya 

3) Memberikan kesimpulan berdasarkan materi yang telah disampaikan oleh 

siswa dan menambahkan materi yang belum disampaikan  

4) Memberikan tugas individu dan tugas kelompok  (belajar bersama biologi).  

Pada setiap berlangsungnya proses pembelajaran mengacu pada silabus 

yang telah dibuat. 

3. Tahap Observasi/Observe 

Guru sebagai pelaksana tindakan pembelajaran dan peneliti sebagai 

pengamat jalannya pelaksanaan proses pembelajaran, fokus pengamatan 

ditekankan Action Learning secara menyeluruh yang meliputi observasi motivasi 

belajar, dan partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran. 

4. Tahap Refleksi/Reflect 

 Pada tahap siklus II pertemuan  3,  ini dilaksanakan pengamatan terhadap 

pelaksanaan proses pembelajaran, dan tanggapan siswa (persepsi siwa) terhadap 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Berdasarkan pelaksanaan tahap 

observasi, data yang diperoleh selanjutnya menjadi bahan refleksi bagi peneliti 

untuk perbaikan strategi pembelajaran berikutnya  
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Pertemuan ke-4: 

1. Tahap Perencanaan  Model 

Pada tahap ini peneliti menyusun instrumen yang digunakan dalam 

penelitian meliputi: Silabus Biologi sesuai dengan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP), RPP materi Arthropoda dan Echinodermata pertemuan 4 (2 

X 45 menit), menyiapkan angket, lembar observasi dan wawancara serta 

dokumentasi dan lembar tes kognitif pasca siklus II. 

2. Tahap Pelaksanaan/Tindakan 

Pada tahap ini pelaksanaan tindakan yang dilakukan melalui belajar 

mandiri. Langkah-langkah pelaksanaannya adalah sebagai berikut: 

1). Meminta tugas individu dan tugas kelompok siswa yang telah diberikan 

minggu lalu 

2). Siswa melakukan presentasi materi (Arthropoda dan Echinodermata) dan 

memberi kesempatan kelompok lain untuk bertanya  

3). Memberikan kesimpulan dan menambahkan materi yang belum disampaikan 

oleh siswa. 

4). Melakukan evaluasi kognitif pasca siklus II. 

6). Membagikan angket partisipasi dan motivasi siswa sebagai tindakan pasca 

siklus II. 

3. Tahap Observasi/Observe 

Guru sebagai pelaksana tindakan pembelajaran dan peneliti sebagai 

pengamat jalannya pelaksanaan proses pembelajaran, fokus pengamatan 

ditekankan Action Learning secara menyeluruh yang meliputi observasi motivasi 

belajar, dan partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran. 

4. Tahap Refleksi/Reflect 

Pada tahap siklus II pertemuan  4  ini dilaksanakan pengamatan terhadap 

pelaksanaan proses pembelajaran, dan tanggapan siswa (persepsi siwa) terhadap 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Berdasarkan pelaksanaan tahap 

observasi, data yang diperoleh selanjutnya menjadi bahan refleksi bagi peneliti 

untuk perbaikan metode pembelajaran berikutnya. 
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5.  Tahap Analisis 

Pada tahap analisis ini, peneliti menganalisa dari penelitian yang telah 

dilakukan dengan indikator sebagai berikut: 

E. Mulyasa (2005: 131) menyatakan bahwa proses pembelajaran dikatakan 

berhasil apabila terjadi perubahan perilaku yang positif pada diri peserta didik 

seluruhnya atau setidak-tidaknya sebagian besar (75%). Daftar target dari masing-

masing variabel yang akan diukur dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Daftar Persentase Target Capaian dari Masing-Masing Variabel 
yang akan Diukur pada Tiap Indikatornya. 
 

Variabel Target yang harus dicapai (%) Kategori 

Angket Partisipasi siswa 75 Baik 

Observasi partisipasi siswa 75 Baik 

Angket Motivasi belajar 75 Baik 

Observasi Motivasi belajar 75 Baik 

Apabila dalam setiap variabel yang diukur untuk tiap-tiap indikatornya 

sudah dapat mencapai target yang ditentukan, maka penelitian dapat dikatakan 

berhasil dan tidak perlu melanjutkan ke siklus berikutnya. Sebaliknya, jika masih 

ada beberapa indikator dari masing-masing variabel yang diukur belum memenuhi 

target capaian maka dilakukan tindakan berikutnya untuk mencapai target yang 

telah ditetapkan. 

6. Tahap Tindak Lanjut 

Akhir pelaksanaan kegiatan penelitian ini diharapkan ada tindak lanjut 

dan dapat sebagai motivator dari guru bidang studi Biologi tempat penelitian 

(SMA N 5 Surakarta) untuk melakukan perbaikan inovasi pembelajaran secara 

terus menerus serta mengembangkan strategi pembelajaran agar kompetensi 

pembelajaran dapat tercapai dengan baik dan dapat berjalan secara optimal. 

Urutan masing-masing tahapan jalannya penelitian dapat digambarkan 

sebagai berikut:  
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Gambar 3. Skema Prosedur Penelitian Tindakan Kelas 
(Kemmis dan Mc Taggart  dalam Rochiati Wiraatmadja, 2008: 66) 

 
 
 
 
 

Refleksi 
Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah 
menganalisis butir pada pelaksanaan siklus I yang 
memerlukan perbaikan pada siklus berikutnya 
meliputi perbaikan pembelajaran, hasil observasi, 
angket, dan hasil tes kognitif siswa. 

Perencanaan 
Penyusunan instrumen 
pembelajaran: angket 
partisipasi dan motivasi 
belajar biologi dalam 
pembelajaran,, silabus, 
RPP, LKS untuk Siklus I, 
lembar observasi, dan 
pedoman wawancara. 

Pengamatan 
Pengamatan terhadap partisipasi dan motivasi 
belajar biologi selama proses pembelajaran 
berlangsung. 

Evaluasi I 
Evaluasi partisipasi dan motivasi belajar 
biologi melalui angket, observasi, dan 
wawancara. 
Data pendamping: 
 Tes kognitif 

 

Pelaksanaan 
Penerapan strategi Action 
Learning dalam KBM I 
dan KBM II. 

Perencanaan 
Rancangan perbaikan dari 
refleksi siklus I 
Penyusunan instrumen 
pembelajaran: rencana 
pengajaran dan media 
pembelajaran untuk siklus 
II. 

Refleksi 
Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini 
adalah menganalisis butir pada 
pelaksanaan siklus II yang memerlukan 
perbaikan pada siklus berikutnya meliputi 
perbaikan pembelajaran, hasil observasi, 
angket, dan hasil tes kognitif siswa. 

Pelaksanaan 
Penerapan strategi Action 
Learning dalam KBM I 
dan KBM II. 

Tindak Lanjut 
Perbaikan pembelajaran oleh guru Biologi 
setelah penelitian. 

Pengamatan 
Pengamatan terhadap partisipasi dan motivasi 
belajar biologi selama proses pembelajaran 
berlangsung. 

Evaluasi I 
Evaluasi partisipasi dan motivasi belajar 
biologi melalui angket, observasi, dan 
wawancara. 
Data pendamping: 
 Tes kognitif 
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 BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. HASIL PENELITIAN 

1. Deskripsi Kondisi Lokasi Penelitian 

Penelitian berlangsung di kelas X.6 SMA Negeri 5 Surakarta. Data 

deskripsi kelas tempat penelitian dapat diuraikan sebagai berikut: 

Data dan Deskripsi Kelas 

Siswa kelas X.6 SMAN 5 Surakarta berjumlah 32 siswa dengan wali 

kelas Drs. Mahargono. Tempat duduk siswa selalu bergantian setiap kali 

pertemuan. Ruang kelas X.6 SMAN 5 Surakarta menghadap ke selatan dan 

terletak paling ujung kelas dan dekat dengan perpustakaan yang terletak 2 ruang 

dari ruang kelas X.6 SMAN 5 Surakarta ke selatan dan mempunyai jumlah buku 

kurang lebih 2000 buku. Ruang kelas X.6 SMAN 5 Surakarta berukuran kurang 

lebih 7x9 meter sehingga memungkinkan dilakukan tindakan Action Learning. 

Bangku siswa berjumlah 25 buah, kursi siswa berjumlah 50 buah, dan meja guru 

serta kursi guru masing-masing satu buah. Dinding kanan dan kiri ruang kelas 

(dari posisi duduk siswa dan pengamat) memiliki jendela kaca di sebelah kiri dan 

kanan sehingga menjadikan ruangan kelas terang oleh sinar matahari. Pergantian 

udara yang baik mejadikan kelas sehat, namun tidak selalu dalam keadaan bersih 

sehingga kurang nyaman untuk belajar. 

Inventaris kelas tertata dengan baik sehingga nyaman dipergunakan 

sebagai tempat belajar guru dan siswa kelas X.6 SMAN 5 Surakarta. Sebuah meja 

guru dengan taplak berwarna biru dan sebuah kursi guru terletak di deretan meja 

paling timur. Sebuah whiteboard dan papan tulis hitam terletak di muka kelas. 

Papan tulis hitam berukuran kecil terdapat tepat di sebelah kanan meja guru untuk  

mengisi data administrasi kelas yang meliputi jadwal pelajaran dan guru 

mengajar, inventaris kelas, susunan organisasi kelas, absensi kelas, dan daftar 

piket. 
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2. Deskripsi Prasiklus 

Berdasarkan observasi awal penelitian didapat data bahwa: kurang dari 

20 % siswa yang bertanya kepada guru tentang materi yang belum dipahami, 

siswa yang menjawab pertanyaan guru, dan siswa yang bertanya kepada teman 

yang mempresentasikan materi. Ketika sedang dilaksanakan diskusi kelompok, 

hanya beberapa siswa yang aktif mengemukakan pendapatnya, sekitar 80 % siswa 

hanya diam dan menggantungkan pada temannya. Kurangnya keingintahuan 

siswa serta keterlibatan siswa dalam pembelajaran Biologi menyebabkan motivasi 

belajar siswa dan partisipasi siswa rendah. 

Kondisi awal penelitian tersebut diukur dengan angket prasiklus yang 

bersifat tertutup dan lembar observasi. Hasil angket partisipasi siswa dan motivasi 

belajar siswa  pada pada pembelajaran Biologi prasiklus (Tabel 5 dan Tabel 6).  

Tabel 5. Jumlah Skor Setiap Indikator Angket Partisipasi Siswa Prasiklus 
 

No. Indikator Capaian Indikator (%) 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

Siswa terlibat dalam kegiatan belajar dan 
ikut serta mempraktekkan sesuatu 
Siswa selalu memberikan masukan/ 
gagasan/ ide pada saat kegiatan 
pembelajaran 
Siswa berani tanggung jawab atas apa yang 
dilakukan dalam pembelajaran 
Siswa mampu mengembangkan 
keseimbangan hak antara kewajiban 
Siswa mampu mengembangkan hidup 
positif 

68,27 
 

59,4 
 

62,8 
 

69,8 
 

66,67 
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Tabel 6. Jumlah Skor Setiap Indikator Angket Motivasi Belajar Siswa 
Prasiklus 
 

No. Indikator Capaian Indikator (%) 

1. 
2. 
3. 
 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 

7. 
8. 
 

9. 
 

10. 
 

11. 
 

Siswa memiliki sifat ingin tahu 
Siswa selalu memiliki sifat kreatif 
Siswa ingin diperhatikan, atau ingin 
memperoleh simpati dari orang tua, guru, 
dan teman- temannya. 
Siswa ingin memperbaiki kegagalan yang 
lalu dengan usaha baru 
Adanya keinginan untuk mendapatkan rasa 
aman bila menguasai pelajaran  
Adanya ganjaran atau hukuman sebagai akhir 
dari belajar 
Siswa mampu melakukan kegiatan belajar 
Siswa memiliki kemampuan untuk membuat 
target 
Siswa mampu melakukan perubahan dengan 
usahanya 
Siswa memiliki keterampilan dalam 
pembelajaran 
Siswa mampu memanfaatkan lingkungan 
untuk pembelajaran 

71,2 
67 

67,6 
 
 

70,8 
 

64,4 
 

67,8 
 

64,6 
65,8 

 
69,4 

 
67,4 

 
70,13 

Hasil observasi pada partisipasi siswa dan motivasi belajar siswa 

prasiklus dapat dilihat pada Tabel 7 dan Tabel 8 dibawah ini.  

Tabel 7. Jumlah Skor Setiap Indikator Observasi Partisipasi Siswa Prasiklus 
 

No. Indikator Capaian Indikator (%) 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

Siswa terlibat dalam kegiatan belajar dan ikut 
serta mempraktekkan sesuatu 
Siswa selalu memberikan masukan/ gagasan/ 
ide pada saat kegiatan pembelajaran 
Siswa berani tanggung jawab atas apa yang 
dilakukan dalam pembelajaran 
Siswa mampu mengembangkan 
keseimbangan hak antara kewajiban 
Siswa mampu mengembangkan hidup positif 

68 
 

58 
 

70 
 

64 
 

60 

  
 
 
 
 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



34 
 

Tabel 8. Jumlah Skor Setiap Indikator Observasi Motivasi Belajar Siswa 
Prasiklus 
 

No. Indikator Capaian Indikator (%) 

1. 
2. 
3. 
 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 

7. 
8. 
 

9. 
 

10. 
 

11. 
 

Siswa memiliki sifat ingin tahu 
Siswa selalu memiliki sifat kreatif 
Siswa ingin diperhatikan, atau ingin 
memperoleh simpati dari orang tua, guru, 
dan teman- temannya. 
Siswa ingin memperbaiki kegagalan yang 
lalu dengan usaha baru 
Adanya keinginan untuk mendapatkan rasa 
aman bila menguasai pelajaran  
Adanya ganjaran atau hukuman sebagai akhir 
dari belajar 
Siswa mampu melakukan kegiatan belajar 
Siswa memiliki kemampuan untuk membuat 
target 
Siswa mampu melakukan perubahan dengan 
usahanya 
Siswa memiliki keterampilan dalam 
pembelajaran 
Siswa mampu memanfaatkan lingkungan 
untuk pembelajaran 

70 
72 
70 
 
 

52 
 

76 
 

68 
 

66 
64 
 

58 
 

72 
 

70 

Secara keseluruhan tingkat partisipasi dan motivasi siswa di kelas 

masih rendah, dengan Action Learning yang mempunyai karakteristik siswa 

terlibat dalam pembelajaran, mempunyai keinginan untuk belajar lebih banyak 

dengan pengalaman yang dimilikinya maka diharapkan mampu meningkatkan 

partisipasi siswa dan motivasi belajar siswa sehingga kualitas pembelajaran 

biologi di kelas menjadi lebih baik. 

 

3. Deskripsi Siklus I 

a. Perencanan Tindakan I 

Perencanaan tindakan untuk siklus I diawali dengan penyusunan silabus 

dan penyusunan Rencana Pelaksanaan Pengajaran (RPP) pertemuan ke-1 dengan 

materi Invertebrata. Rencana pengajaran pertemuan ke-2 dengan materi Porifera 

dan Coelenterata  yang mempunyai indikator: (1) Siswa mampu mengenal ciri-

ciri umum animalia, (2) Siswa mampu mengidentifikasikan karakteristik setiap 

filum, anggota kingdom animalia, (3) Siswa mampu menyajikan data (gambar, 
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foto, deskripsi) berbagai invertebrata yang hidup di lingkungan sekitar, (4) Siswa 

mampu mengidentifikasikan anggota insecta, (5) Siswa mampu membuat data 

berbagai spesies hewan invertebrata dari berbagai golongan yang bermanfaat bagi 

kehidupan. Strategi Action Learning di kelas dilakukan dalam langkah-langkah 

pembelajaran sebagai berikut:  

a. 
materi Animalia kepada setiap kelompok yang telah dibagi kemudian 
meminta siswa mencari jawaban dari permasalahan di perpustakaan 
sekolah dengan waktu 15 menit  

b. Mendiskusikan permasalahan setiap kelompok dengan waktu 15 menit. 
c. Membuat makalah untuk presentasi dirumah 
d. Mempresentasikan materi yang telah didiskusikan setiap kelompok. 
e. Membuat tugas individu dan tugas kelompok dengan berbagai sumber 

(internet/ buku/ majalah) dan mengumpulkan tugas tersebut setiap 
pertemuan pembelajaran biologi. 

f.  Membuat laporan hasil pengamatan 
Perangkat pengumpulan data antara lain angket partipasi siswa, motivasi 

belajar siswa dalam pembelajaran biologi, lembar observasi partisipasi siswa, 

lembar observasi motivasi belajar dalam pembelajaran biologi untuk setiap 

pertemuan. 

b. Pelaksanaan Tindakan I 

Pelaksanaaan Siklus I menggunakan pokok bahasan jaringan hewan. 

Tahap pelaksanaan tindakan siklus I terdiri dari dua kali pertemuan dengan 

alokasi waktu pertemuan 2x45 menit. Siklus I dilakukan pada tanggal 30 

September 2010 dan tanggal 18 Maret 2010. Pelaksanaan siklus I dengan Action 

Learning dengan metode diskusi, presentasi dan tanya jawab. 

Pertemuan 1  

Pada tahap ini pelaksanaan tindakan dilakukan dengan langkah-langkah 

pelaksanaan sebagai berikut: 

6) Melakukan apresiasi dengan 

permasalahan yang berkaitan dengan materi yang setiap kelompok telah 

dibagi klasifikasi Animalia  yaitu : 

a. Bagaimana karakteristik/ ciri  ciri umum hewan (setiap kelompok) ? 
b. Bagaimana struktur umum dan bagiannya serta fungsi hewan (setiap 

kelompok) ? 
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c. Bagaimana klasifikasi serta manfaatnya bagi kehidupan (setiap 
kelompok) ? 

 

Setiap kelompok harus mencari literatur di perpustakaan dengan permasalahan 

yang telah diberikan selama 25 menit sebagai bentuk awal dari Action 

Learning. Ternyata di perpustakaan hanya terlihat 16 siswa yang aktif, 

sehingga bisa dikatakan partisipasi siswa kurang. 

7) Setelah itu guru meminta siswa mendiskusikan setiap kelompok  dengan 

permasalahan yang telah dicari di perpustakaan yang kemudian digunakan 

sebagai bahan presentasi kelompok selama 30 menit sebagai Action Learning 

di kelas.  

8) Guru sebagai fasilitator hanya menjelaskan pokok bahasan Dunia Hewan 

(invertebrata) yang  belum dipahami oleh siswa  yang menggunakan power 

point. 

9) Guru menyimpulkan materi pembelajaran mengenai Dunia Hewan yaitu 

karakteristik umumnya, struktur umum beserta bagiannya dan klasifikasi 

hewan Invertebrate serta fungsinya kemudian memberikan tugas individu 

berupa lembar kegiatan siswa (lks) di rumah sebagai Action Learning diluar 

kelas. 

Pertemuan 2  

Pada tahap ini pelaksanaan tindakan yang dilakukan melalui Action 

Learning. Langkah-langkah pelaksanaannya adalah sebagai berikut: 

1). Guru meminta tugas individu siswa yaitu lks yang telah diberikan minggu lalu. 

2). Siswa melakukan presentasi materi Porifera dan Colenterata selama 15 menit 

kemudian kelompok lain diberi kesempatan bertanya selanjutnya guru 

berkeliling melakukan observasi terhadap partisipasi siswa dan motivasi 

belajar siswa, dapat dilihat hanya 18 siswa dari 25 siswa yang aktif dan 

termotivasi dalam pembelajaran biologi. 

3). Guru memberikan kesimpulan materi Porifera dan Coelenterata  yaitu 

mengenai struktur umum beserta bagiannya, karakteristiknya, klasifikasinya 

dan manfaat bagi kehidupan di sekitarnya, kemudian menambahkan jawaban 

dari pertanyaan kelompok lain yang belum disampaikan oleh peserta 
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presentasi seperti jawaban manfaat umum Porifera untuk manusia 

selanjutnya memberikan angket partisipasi siswa, dan motivasi belajar siswa 

serta angket performance guru sebagai tindakan pasca siklus I 

4). Melakukan evaluasi kognitif pasca siklus I. 

5). Memberikan tugas individu berupa lks dan tugas kelompok  (pengamatan 

cacing). 

3.  Observasi Siklus I 

Berdasarkan hasil observasi siklus I, mulai terlihat peningkatan 

partisipasi dan motivasi belajar siswa, meskipun siswa masih terlihat bingung dan 

kurang memahami yang harus dilakukan selama proses pembelajaran. 

Berikut hasil penelitian pada siklus I penerapan Action Learning: 

a. Hasil Angket Partisipasi Siswa 

Hasil angket Partisipasi siswa dalam proses pembelajaran Biologi pada 

siklus I (Tabel 9). Siklus I mengalami peningkatan dibandingkan prasiklus, 

diantaranya adalah indikator pertama mengalami kenaikan sebesar 2,26 %, 

indikator kedua mengalami kenaikan sebesar 3,4 %, indikator ketiga mengalami 

kenaikan sebesar 14,6 %, indikator keempat mengalami kenaikan sebesar 5 %, 

indikator kelima mengalami kenaikan sebesar 7,46 %. 

Tabel 9. Jumlah Skor Setiap Indikator Angket Partisipasi Siswa Siklus I 
 

No. Indikator Capaian 
Indikator (%) 

Target 
Kinerja 

(%) 

Ket 

1. 
 
2. 
 
 

3. 
 

4. 
 
5. 

 

Siswa terlibat dalam kegiatan belajar 
dan ikut serta mempraktekkan sesuatu 
Siswa selalu memberikan masukan/ 
gagasan/ ide pada saat kegiatan 
pembelajaran 
Siswa berani tanggung jawab atas apa 
yang dilakukan dalam pembelajaran 
Siswa mampu mengembangkan 
keseimbangan hak antara kewajiban 
Siswa mampu mengembangkan hidup 
positif 

70,53 
 

62,8 
 
 

77,4 
 

69,8 
 

74,13 

75 
 

75 
 
 

75 
 

75 
 

75 
 

Belum 
tercapai 
Belum 
tercapai 
 
Tercapai 
 
Belum 
tercapai 
Belum 
tercapai 

 Rata-Rata 70,93   
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b. Hasil Angket Motivasi Belajar Siswa 

Hasil angket motivasi belajar siswa dalam proses pembelajaran Biologi 

pada siklus I (Tabel 10). Siklus I mengalami peningkatan dari prasiklus, 

diantaranya pada indikator pertama mengalami kenaikan sebesar 4 %, indikator 

kedua mengalami kenaikan sebesar 2,6 %, indikator ketiga mengalami kenaikan 

sebesar 2 %, indikator keempat mengalami kenaikan sebesar 3,6 %, indikator 

kelima mengalami kenaikan sebesar 13,2 %, indikator keenam mengalami 

kenaikan sebesar 8,8 %, indikator ketujuh mengalami kenaikan sebesar 6 %, 

indikator kedelapan mengalami kenaikan sebesar 8,4 %, indikator kesembilan 

mengalami kenaikan sebesar 3,8 %, indikator kesepuluh mengalami kenaikan 

sebesar 7,4 %, indikator kesebelas mengalami kenaikan sebesar 3,87 %. 

Tabel 10. Jumlah Skor Setiap Indikator Angket Motivasi Belajar Siswa 
Siklus I 
 

No. Indikator Capaian 
Indikator (%) 

Target 
Kinerja 

(%) 

Ket 

1. 
2. 
3. 
 

 
4. 

 
5. 

 
6. 

 
7. 
 

8. 
 

9. 
 

10. 
 

11. 
 

Siswa memiliki sifat ingin tahu 
Siswa selalu memiliki sifat kreatif 
Siswa ingin diperhatikan, atau ingin 
memperoleh simpati dari orang tua, 
guru, dan teman- temannya. 
Siswa ingin memperbaiki kegagalan 
yang lalu dengan usaha baru 
Adanya keinginan untuk mendapatkan 
rasa aman bila menguasai pelajaran  
Adanya ganjaran atau hukuman 
sebagai akhir dari belajar 
Siswa mampu melakukan kegiatan 
belajar 
Siswa memiliki kemampuan untuk 
membuat target 
Siswa mampu melakukan perubahan 
dengan usahanya 
Siswa memiliki keterampilan dalam 
pembelajaran 
Siswa mampu memanfaatkan 
lingkungan untuk pembelajaran 

75,2 
69,6 
69,6 

 
 

74,4 
 

76,4 
 

75,6 
 

70,4 
 

74,2 
 

73,2 
 

74,8 
 

74 

75 
75 
75 

 
 

75 
 

75 
 

75 
 

75 
 

75 
 

75 
 

75 
 

75 

Belum 
tercapai 
Belum 
tercapai 

 
Belum 
tercapai 
Tercapai 
 
Tercapai 
 

Belum 
tercapai 
Belum 
tercapai 
Belum 
tercapai 
Belum 
tercapai 
Belum 
tercapai 

 
 Rata-Rata 73,4   
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c. Hasil Tes Kognitif 

Hasil penilaian tes kognitif siswa (Tabel 11), sebagai berikut: 

Tabel 11. Jumlah Nilai Kognitif Siswa Siklus I 

No. Rentang nilai Jumlah siswa Ket 

1 100  80 4 orang Baik sekali 

2 66  79  8 orang Baik 

3 56  65  13 orang Cukup 

4 40  55  - Kurang 

5 30  39   - Gagal 

Rata-rata nilai 67,52 25 orang  

 
d. Hasil Observasi Partisipasi Siswa 

Hasil observasi partisipasi siswa pada siklus I dalam pembelajaran 

Biologi (Tabel 12). Siklus I mengalami peningkatan dibandingkan prasiklus, 

diantaranya adalah indikator pertama mengalami kenaikan sebesar 20%, indikator 

kedua mengalami kenaikan sebesar 4%, indikator ketiga mengalami kenaikan 

sebesar 6%, indikator keempat mengalami kenaikan sebesar 2%, indikator kelima 

mengalami kenaikan sebesar 2% 

Tabel 12. Jumlah Skor Setiap Indikator Observasi Partisipasi Siswa Siklus I 
No Indikator Capaian Indikator 

(%) 
Target 
Kinerja 

(%) 

Ket 

1. 
 

 
2. 
 
 

3. 
 

 
4. 
 

 
5. 

 

Siswa terlibat dalam kegiatan 
belajar dan ikut serta 
mempraktekkan sesuatu 
Siswa selalu memberikan 
masukan/ gagasan/ ide pada saat 
kegiatan pembelajaran 
Siswa berani tanggung jawab 
atas apa yang dilakukan dalam 
pembelajaran 
Siswa mampu mengembangkan 
keseimbangan hak antara 
kewajiban 
Siswa mampu mengembangkan 
hidup positif 

88 
 

 
62 

 
 

76 
 

 
66 

 
 

62 

75 
 

 
75 
 
 

75 
 

 
75 

 
 

75 
 

Tercapai 
 

 
Belum 
tercapai 

 
Tercapai 

 
 

Belum 
tercapai 

 
Belum 
tercapai 

 
 Rata-Rata 70,8   
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e. Hasil Observasi Motivasi Belajar siswa 

Hasil observasi motivasi belajar siswa pada siklus I dalam pembelajaran 

Biologi (Tabel 13). Siklus I mengalami peningkatan dari prasiklus, diantaranya 

pada indikator pertama mengalami kenaikan sebesar 8%, indikator kedua 

mengalami kenaikan sebesar 14%, indikator ketiga mengalami kenaikan sebesar 

4%, indikator keempat mengalami kenaikan sebesar 8%, indikator kelima 

mengalami kenaikan sebesar 2%, indikator keenam mengalami kenaikan sebesar 

6%, indikator ketujuh mengalami kenaikan sebesar 6%, indikator kedelapan 

mengalami kenaikan sebesar 4%, indikator kesembilan mengalami kenaikan 

sebesar 8%, indikator kesepuluh mengalami kenaikan sebesar 2%, indikator 

kesebelas mengalami kenaikan sebesar 2%. 

Tabel 13. Jumlah Skor Setiap Indikator Observasi Motivasi Belajar Siswa 
Siklus I 
 

No Indikator Capaian 
Indikator (%) 

Target 
Kinerja 

(%) 

Ket 

1. 
2. 
3. 
 

 
4. 

 
5. 

 
6. 

 
7. 
8. 
 

9. 
 

10. 
 

11. 
 

Siswa memiliki sifat ingin tahu 
Siswa selalu memiliki sifat kreatif 
Siswa ingin diperhatikan, atau ingin 
memperoleh simpati dari orang tua, guru, 
dan teman- temannya. 
Siswa ingin memperbaiki kegagalan yang 
lalu dengan usaha baru 
Adanya keinginan untuk mendapatkan rasa 
aman bila menguasai pelajaran  
Adanya ganjaran atau hukuman sebagai 
akhir dari belajar 
Siswa mampu melakukan kegiatan belajar 
Siswa memiliki kemampuan untuk 
membuat target 
Siswa mampu melakukan perubahan dengan 
usahanya 
Siswa memiliki keterampilan dalam 
pembelajaran 
Siswa mampu memanfaatkan lingkungan 
untuk pembelajaran 

78 
86 
74 

 
 

60 
 

78 
 

74 
 

70 
68 

 
62 

 
74 

 
72 

 

75 
75 
75 
 

 
75 

 
75 

 
75 

 
75 
75 
 

75 
 

75 
 

75 

Tercapai 
Tercapai 
Belum 

tercapai 
 

Belum 
tercapai 
Tercapai 

 
Belum 

tercapai 
Belum 

tercapai 
Belum 

tercapai 
Belum 

tercapai 
Belum 

tercapai 
 

 Rata-Rata 72,36   
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4. Analisis Siklus I 

 a. Hasil Angket Penelitian Siklus I 

Berdasarkan Tabel 9, hasil angket partisipasi siswa siklus I masih 

menunjukkan nilai dibawah rata-rata, yaitu pada indikator pertama sebesar 

70,53%, indikator kedua sebesar 62,8%, indikator ketiga sebesar 77,4%, indikator 

keempat sebesar 69,8%, indikator kelima sebesar 74,13%. Capaian indikator 

tertinggi diperoleh indikator ketiga yaitu mampu tanggung jawab atas apa yang 

dilakukan dalam pembelajaran dengan skor 77,4%, sedangkan capaian indikator 

terendah diperoleh indikator kedua yaitu mampu memberikan gagasan/ ide pada 

saat kegiatan pembelajaran dengan skor 62,8%.  

Tabel 10 dapat dilihat hasil angket motivasi belajar siswa pada siklus I 

masih menunjukkan nilai dibawah rata-rata, yaitu indikator pertama sebesar 

75,2%, indikator kedua sebesar 69,6%, indikator ketiga sebesar 69,6%, indikator 

keempat sebesar 74,4%, indikator kelima sebesar 76,4%, indikator keenam 

sebesar 75,6%, indikator ketujuh sebesar 70,4%, indikator kedelapan sebesar 

74,2%, indikator kesembilan sebesar 73,2%, indikator kesepuluh sebesar 74,8%, 

indikator kesebelas sebesar 74%. Capaian indikator tertinggi diperoleh indikator 

kelima yaitu adanya keinginan untuk mendapatkan rasa aman bila menguasai 

pelajaran dengan skor 76,4%, sedangkan capaian indikator terendah diperoleh 

indikator kedua dan ketiga yaitu memiliki sifat kreatif dan ingin diperhatikan oleh 

guru, orang tua dan teman-teman dengan skor 69,6%. 

Tabel 11 dapat dilihat hasil tes kognitif pada siklus I mengalami 

peningkatan. Rata-rata kelas hasil tes kognitif sebelum adanya tindakan yaitu nilai 

ulangan sebesar 59,04 sehingga pada siklus I mengalami peningkatan sebesar 8,48 

dengan nilai ulangan rata  rata sebesar 67,52, sedangkan siswa yang sudah 

mencapai batas nilai minimum yang ditetapkan sebelum diadakan tindakan 

sebesar 36% atau 9 siswa sehingga pada siklus I mengalami peningkatan 12%. 

b. Hasil Observasi Penelitian Siklus I 

Tabel 12 menunjukkan hasil observasi partisipasi siswa siklus I masih 

dibawah nilai rata-rata, yaitu pada indikator pertama sebesar 88%, indikator kedua 

sebesar 62%, indikator ketiga sebesar 76%, indikator keempat sebesar 66%, 
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indikator kelima sebesar 62%. Capaian indikator tertinggi diperoleh indikator 

pertama yaitu terlibat dalam kegiatan pembelajaran dengan skor 88%, sedangkan 

capaian indikator terendah diperoleh indikator kelima yaitu mampu 

mengembangkan hidup positif dengan skor 62%.  

Berdasarkan Tabel 13, hasil observasi motivasi belajar siswa pada siklus 

I masih menunjukkan nilai dibawah rata-rata, yaitu indikator pertama sebesar 

78%, indikator kedua sebesar 86%, indikator ketiga sebesar 74%, indikator 

keempat sebesar 60%, indikator kelima sebesar 78%, indikator keenam sebesar 

74%, indikator ketujuh sebesar 70%, indikator kedelapan sebesar 68%, indikator 

kesembilan sebesar 62%, indikator kesepuluh sebesar 74%, indikator kesebelas 

sebesar 72%. Capaian indikator tertinggi diperoleh indikator kedua yaitu memiliki 

sifat kreatif dengan skor 86%, sedangkan capaian indikator terendah diperoleh 

indikator keempat yaitu ingin memperbaiki kegagalan yang lalu dengan skor 60%. 

5. Refleksi Siklus I  

Berdasarkan hasil refleksi yang dilakukan didapatkan bahwa: 

a. Hasil angket dan observasi partisipasi siswa menunjukkan masih adanya 

beberapa indikator dengan persentase kurang dari 75% antara lain 

memberikan gagasan/ masukan/ ide, mampu mengembangkan 

keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan mengembangkan hidup positif. 

Hal ini disebabkan karena kurangnya keberanian siswa memberikan gagasan 

dalam pembelajaran, rendahnya kesadaran hak dan kewajiban contohnya 

membuat kegaduhan dan tidak memperhatikan dalam pembelajaran 

sehingga siswa belum berpartisipasi dan termotivasi belajarnya dalam 

pembelajaran.  

b. Hasil angket dan observasi motivasi belajar siswa menunjukkan masih 

adanya beberapa indikator dengan persentase kurang dari 75%. Hal ini 

disebabkan karena siswa cenderung pasif sehingga kreativitas siswa masih 

rendah, siswa belum berusaha memperbaiki nilai yang jelek pada ulangan 

atau tugas yang diberikan, siswa belum memiliki target yang diinginkan, 

misalnya nilai bagus pada ulangan biologi dan sifat ingin tahu siswa 
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terhadap pembelajaran biologi masih kurang sehingga siswa belum 

termotivasi dalam pembelajarannya. 

d. Pada siklus I, terdapat beberapa siswa yang belum mencapai batas nilai 

minimum yang ditetapkan yaitu 60 sebanyak 6 siswa dari 25 siswa (24%). 

Adanya peningkatan nilai rata-rata kelas dan banyaknya siswa yang telah 

mencapai batas nilai minimum maka Action Learning dapat diterima dengan 

baik. Melalui belajar mandiri siswa dituntut untuk lebih aktif dan mandiri 

mengembangkan materi yang diberikan oleh guru sesuai dengan 

kemampuan masing-masing siswa dan mencari referensi yang sesuai sebagai 

pendukung hasil diskusi dan pengamatan yang telah dilakukan sehingga  

siswa lebih mudah memahami materi yang diberikan dan meningkatkan 

kesadaran dan pengetahuan mengenai Biologi sebagai salah satu mata 

pelajaran sains  yang berdampak pada peningkatan nilai kognitif siswa. 

 
Hasil temuan pada siklus I menunjukkan bahwa Action Learning belum 

sepenuhnya dapat meningkatkan partisipasi siswa dan motivasi belajar siswa pada 

siklus I. Salah satu dampak dari kurang optimal dalam menerapkan Action 

Learning adalah penggunaan kekuatan/ motivasi oleh siswa untuk pencapaian 

tertinggi dari tujuan yaitu berupa perasaan mandiri belum mencapai target yang 

diinginkan sehingga mengakibatkan motivasi siswa untuk aktif  dan 

keingintahuannya kurang. Oleh karena itu, dilakukan tindakan untuk siklus 

berikutnya 

4. Deskripsi Siklus II 

a. Perencanan Tindakan II 

Hasil refleksi pada siklus I menunjukkan bahwa Action Learning kurang 

dampak pada peningkatan partisipasi siswa dan motivasi belajar siswa, maka 

siklus II dilakukan perbaikan dalam penerapan Action Learning pada 

pembelajaran biologi.  

Perencanaan tindakan siklus II berdasarkan temuan pada siklus I sebagai 

berikut: 
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a. Hasil angket dan observasi partisipasi siswa terlihat adanya beberapa 

indikator dengan persentase kurang dari 75%. Untuk itu pada siklus II ini, 

guru lebih banyak memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif dalam 

mempelajari materi yang diberikan sesuai dengan bahan presentasi 

kelompok sehingga guru tidak hanya berorientasi menyelesaikan materi, hal 

ini berdampak pada peningkatan kemampuan siswa dalam berpikir kreatif, 

mengidentifikasi suatu hal, dan menyelesaikan masalah yang menuntut 

originalitas. Penyampaian tujuan dan manfaat belajar yang dihubungkan 

dengan kehidupan sehari-hari siswa oleh guru dapat membantu siswa dalam 

menemukan definisi mengenai materi yang diajarkan. 

b. Hasil angket dan observasi motivasi belajar siswa menunjukkan masih 

adanya beberapa indikator dengan persentase kurang dari 75%. Upaya yang 

dilakukan pada siklus II adalah meningkatkan penerapan action learning 

antara lain memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih bersemangat 

dan aktif sehingga dapat menimbulkan rasa ingin tahu siswa yang 

berdampak pada keinginan siswa untuk berinovasi menciptakan sesuatu 

(kreativitas) mengenai pembelajaran yang telah dilakukan.  

d. Pada siklus I, terdapat beberapa siswa yang belum mencapai batas nilai 

minimum yang ditetapkan yaitu 60 sebanyak 6 siswa dari 25 siswa (24%). 

Upaya perbaikan yang dilakukan adalah memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk belajar aktif di rumah. Melalui action learning tersebut, siswa 

dapat merasakan dan mengalami sendiri proses belajar yang dilakukan 

sehingga siswa lebih mudah memahami materi pelajaran yang berdampak 

pada peningkatan nilai kognitif. 

 
b. Pelaksanaan Tindakan II 

Pembelajaran pada siklus II merupakan tindak lanjut hasil refleksi 

pembelajaran siklus I. Materi yang digunakan pada siklus II adalah kelanjutan dari 

dunia hewan (Invertebratae). Siklus II dilaksanakan pada tanggal 1 April 2010 

dan 8 April 2010. Media yang digunakan pada kedua pertemuan tersebut 

bervariasi dengan siklus I yaitu LCD. Secara keseluruhan proses pembelajaran 

pada siklus II sama dengan siklus I, hanya saja pada siklus II ini lebih ditekankan 
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action learning selama pembelajaran berlangsung dan pemberian kesempatan 

kepada siswa untuk belajar aktif di rumah yang tercipta suasana belajar yang 

efektif dan aktif sehingga guru tidak hanya berorientasi menyelesaikan materi 

saja.  

Kegiatan pada pertemuan ketiga yaitu guru meminta tugas individu ( lks) 

dan kelompok siswa yang telah diberikan minggu lalu kemudian siswa melakukan 

presentasi tiap kelompok (Platyhelminthes, Nematoda, Annelida dan Mollusca) 

dan memberi kesempatan kelompok lain untuk bertanya pada saat yang 

bersamaan guru melakukan observasi partisipasi, motivasi siswa. Mulai adanya 

peningkatan dalam partisipasi dan motivasi belajar siswa terbukti ada 20 siswa 

yang aktif dalam bertanya, memberi ide dan jawaban, Setelah itu guru 

memberikan kesimpulan materi (Platyhelminthes, Nematoda, Annelida dan 

Mollusca)  yaitu mengenai karakteristik, struktur umum, klasifikasi serta manfaat 

umum bagi kehidupan manusia, sehingga dalam hal ini pembelajaran tidak 

terpusat pada guru melainkan pada siswa (student centered). Selanjutnya guru 

memberikan tugas individu dan tugas kelompok  (belajar bersama biologi). 

Kegiatan pembelajaran pada pertemuan keempat adalah guru meminta 

tugas individu dan tugas kelompok siswa yang telah diberikan minggu lalu 

sebagai bentuk Action Learning di rumah. Kemudian siswa melanjutkan 

presentasi materi (Arthropoda dan Echinodermata) dan memberi kesempatan 

kelompok lain untuk bertanya dan guru melakukan observasi terhadap partisipasi, 

motivasi belajar siswa di kelas. Ada peningkatan aktifitas siswa dalam 

pembelajaran terbukti ada 22 siswa yang aktif bertanya, menyanggah, memberi 

masukan serta menambahkan jawaban atas pertanyaan kelompok lain. Kemudian 

guru memberikan kesimpulan materi (Arthropoda dan Echinodermata) mengenai 

karakteristik, struktur umum beserta bagiannya, klasifikasi dan manfaat bagi 

kehidupan manusia. selanjutnya melakukan evaluasi kognitif pasca siklus II. 

Kemudian guru membagikan angket partisipasi dan motivasi belajar biologi siswa 

sebagai tindakan pasca siklus II.  
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3.  Observasi Siklus II 

Hasil observasi pada siklus II menunjukkan bahwa proses 

pembelajaran sudah baik dan lancar, selain itu siswa lebih antusias dalam 

pembelajaran.  Partisipasi siswa dalam kelompok dan motivasi belajar setiap  

individu sudah berjalan dengan baik. Setelah proses pembelajaran berjalan 

didapatkan bahwa selama proses pembelajaran memperlihatkan bahwa partisipasi 

dan motivasi belajar siswa terus mengalami kenaikan. Siswa sudah tidak 

canggung lagi dan sudah mulai memahami apa yang akan mereka lakukan dan 

kerjakan selama proses pembelajaran berlangsung. Adapun hasil dari pelaksanaan 

tindakan pada siklus II sebagai berikut: 

a. Hasil Angket Partisipasi Siswa 

Hasil angket Partisipasi siswa dalam proses pembelajaran Biologi pada 

siklus II (Tabel 14). Siklus II mengalami peningkatan dibandingkan siklus I, 

diantaranya adalah indikator pertama mengalami kenaikan sebesar 4,94%, 

indikator kedua mengalami kenaikan sebesar 14%, indikator ketiga mengalami 

kenaikan sebesar 1,6%, indikator keempat mengalami kenaikan sebesar 14,6%, 

indikator kelima mengalami kenaikan sebesar 1,07 %. 

Tabel 14. Jumlah Skor Setiap Indikator Angket Partisipasi Siswa Siklus II 
No. Indikator Capaian 

Indikator (%) 
Target 
Kinerja 

(%) 

Ket 

1. 
 
2. 

 
3. 
 

4. 
 
5. 

 

Siswa terlibat dalam kegiatan belajar dan ikut 
serta mempraktekkan sesuatu 
Siswa selalu memberikan masukan/ gagasan/ 
ide pada saat kegiatan pembelajaran 
Siswa berani tanggung jawab atas apa yang 
dilakukan dalam pembelajaran 
Siswa mampu mengembangkan 
keseimbangan hak antara kewajiban 
Siswa mampu mengembangkan hidup positif 

75,47 
 

76,8 
 

79 
 

84,4 
 

75,2 

75 
 

75 
 

75 
 

75 
 

75 

Tercapai 
 
Tercapai 
 
Tercapai 
 
Tercapai 
 
Tercapai 

 Rata-Rata 78,17   
 
b. Hasil Angket Motivasi Belajar Siswa 

Hasil angket motivasi belajar siswa dalam proses pembelajaran Biologi 

pada siklus II (Tabel 15). Siklus II mengalami peningkatan dari siklus I,  
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diantaranya pada indikator pertama mengalami kenaikan sebesar 3,2%, indikator 

kedua mengalami kenaikan sebesar 10,2%, indikator ketiga mengalami kenaikan 

sebesar 5,8%, indikator keempat mengalami kenaikan sebesar 3,2%, indikator 

kelima mengalami kenaikan sebesar 3,4%, indikator keenam mengalami kenaikan 

sebesar 0,4%, indikator ketujuh mengalami kenaikan sebesar 9%, indikator 

kedelapan mengalami kenaikan sebesar 1,2%, indikator kesembilan mengalami 

kenaikan sebesar 5%, indikator kesepuluh mengalami kenaikan sebesar 2%, 

indikator kesebelas mengalami kenaikan sebesar 1,2%. 

Tabel 15. Jumlah Skor Setiap Indikator Angket Motivasi Belajar Siswa 
Siklus II 
 

No. Indikator Capaian 
Indikator (%) 

Target 
Kinerja 

(%) 

Ket 

1. 
2. 
3. 

 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 

7 
8. 
 

9. 
 

10. 
 

11. 
 

Siswa memiliki sifat ingin tahu 
Siswa selalu memiliki sifat kreatif 
Siswa ingin diperhatikan, atau ingin 
memperoleh simpati dari orang tua, guru, 
dan teman- temannya. 
Siswa ingin memperbaiki kegagalan yang 
lalu dengan usaha baru 
Adanya keinginan untuk mendapatkan rasa 
aman bila menguasai pelajaran  
Adanya ganjaran atau hukuman sebagai 
akhir dari belajar 
Siswa mampu melakukan kegiatan belajar 
Siswa memiliki kemampuan untuk membuat 
target 
Siswa mampu melakukan perubahan dengan 
usahanya 
Siswa memiliki keterampilan dalam 
pembelajaran 
Siswa mampu memanfaatkan lingkungan 
untuk pembelajaran 

78,4 
79,8 

 
75,4 

 
77,6 

 
79,8 

 
76 

 
79,4 
75,4 

 
78,2 

 
76,8 

 
75,2 

75 
75 

 
75 

 
75 

 
75 

 
75 

 
75 
75 

 
75 

 
75 

 
75 

Tercapai 
Tercapai 

 
Tercapai 
 
Tercapai 
 
Tercapai 
 
Tercapai 
 
Tercapai 
Tercapai 

 
Tercapai 

 
Tercapai 

 
Tercapai 

 Rata-Rata 77,45   
 
c. Hasil Tes Kognitif 

Hasil penilaian tes kognitif siswa dapat dilihat pada Tabel 16 di bawah 

ini. 
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Tabel 16. Jumlah Nilai Kognitif Siswa Siklus II 

No. Rentang nilai Jumlah siswa Ket 

1 100  80 11 orang Baik sekali 

2 66  79  11 orang Baik 

3 56  65  3 orang Cukup 

4 40  55  - Kurang 

5 30  39   - Gagal 

Rata-rata nilai 75,84 25 rang  

 
d. Hasil Observasi Partisipasi Siswa 

Hasil observasi partisipasi siswa pada siklus II dalam pembelajaran 

Biologi (Tabel 17). Siklus II mengalami peningkatan dibandingkan siklus I, 

diantaranya adalah indikator pertama mengalami kenaikan sebesar 2%, indikator 

kedua mengalami kenaikan sebesar 14%, indikator ketiga mengalami kenaikan 

sebesar 2%, indikator keempat mengalami kenaikan sebesar 10%, indikator 

kelima mengalami kenaikan sebesar 14%. 

Tabel 17. Jumlah Skor Setiap Indikator Observasi Partisipasi Siswa Siklus II 
No. Indikator Capaian 

Indikator (%) 
Target 
Kinerja 

(%) 

Ket 

1. 
 
2. 
 
 

3. 
 
4. 

 
5. 

Siswa terlibat dalam kegiatan belajar dan 
ikut serta mempraktekkan sesuatu 
Siswa selalu memberikan masukan/ 
gagasan/ ide pada saat kegiatan 
pembelajaran 
Siswa berani tanggung jawab atas apa 
yang dilakukan dalam pembelajaran 
Siswa mampu mengembangkan 
keseimbangan hak antara kewajiban 
Siswa mampu mengembangkan hidup 
positif 

90 
 
 

76 
 

78 
 

76 
 

76 

75 
 
 

75 
 

75 
 

75 
 

75 

Tercapai 
 
 
Tercapai 
 
Tercapai 
 
Tercapai 
 
Tercapai 

 Rata-Rata 79,2   
 

e. Hasil Observasi Motivasi Belajar siswa 

Hasil observasi motivasi belajar siswa pada siklus II dalam pembelajaran 

Biologi (Tabel 18). Siklus II mengalami peningkatan dari siklus I , diantaranya 

pada indikator pertama mengalami kenaikan sebesar 8%, indikator kedua 
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mengalami kenaikan sebesar 2%, indikator ketiga mengalami kenaikan sebesar 

2%, indikator keempat mengalami kenaikan sebesar 16%, indikator kelima 

mengalami kenaikan sebesar 4%, indikator keenam mengalami kenaikan sebesar 

2%, indikator ketujuh mengalami kenaikan sebesar 12%, indikator kedelapan 

mengalami kenaikan sebesar 8%, indikator kesembilan mengalami kenaikan 

sebesar 14%, indikator kesepuluh mengalami kenaikan sebesar 2%, indikator 

kesebelas mengalami kenaikan sebesar 6%. 

Tabel 18. Jumlah Skor Setiap Indikator Observasi Motivasi Belajar Siswa 
Siklus II 
 

No Indikator Capaian 
Indikator (%) 

Target 
Kinerja 

(%) 

Ket 

1. 
2. 
3. 
 

 
4. 

 
5. 

 
6. 

 
7. 
8. 
 

9. 
 

10. 
 

11. 
 

Siswa memiliki sifat ingin tahu 
Siswa selalu memiliki sifat kreatif 
Siswa ingin diperhatikan, atau ingin 
memperoleh simpati dari orang tua, guru, dan 
teman- temannya. 
Siswa ingin memperbaiki kegagalan yang lalu 
dengan usaha baru 
Adanya keinginan untuk mendapatkan rasa 
aman bila menguasai pelajaran  
Adanya ganjaran atau hukuman sebagai akhir 
dari belajar 
Siswa mampu melakukan kegiatan belajar 
Siswa memiliki kemampuan untuk membuat 
target 
Siswa mampu melakukan perubahan dengan 
usahanya 
Siswa memiliki keterampilan dalam 
pembelajaran 
Siswa mampu memanfaatkan lingkungan 
untuk pembelajaran 
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 Rata-Rata 77,27   
 
4. Analisis Siklus II 

a.  Hasil Angket Penelitian Siklus II 

Berdasarkan Tabel 14, hasil angket partisipasi siswa siklus II 

menunjukkan peningkatan nilai menjadi diatas rata-rata, dapat dilihat pada skor 
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tiap indikator partisipasi siswa dengan kisaran nilai antara 75,2% - 84,4% dengan 

rata-rata 78,17% . Dibandingkan dengan siklus I, mengalami peningkatan 7,24%. 

Tabel 15 terlihat hasil angket motivasi belajar siswa pada siklus II 

menunjukkan peningkatan nilai menjadi diatas rata-rata, dapat dilihat pada skor 

tiap indikator motivasi belajar siswa dengan kisaran nilai antara 75,4% - 79,8% 

dengan rata-rata 77,45%. Dibandingkan dengan siklus I, mengalami peningkatan 

4,05%.  

Tabel 16 terlihat hasil tes kognitif pada siklus II bila dibandingkan 

dengan siklus I mengalami peningkatan. Rata-rata kelas hasil tes kognitif siklus I 

yaitu nilai ulangan sebesar 67,52 sehingga pada siklus II mengalami peningkatan 

sebesar 7,64% dengan nilai ulangan rata  rata sebesar 75,16, sedangkan siswa 

yang belum mencapai batas nilai minimum yang ditetapkan siklus II sebesar 12% 

atau 3 siswa sehingga pada siklus II mengalami peningkatan 12%. 

b.  Hasil Observasi Penelitian Siklus II 

Berdasarkan Tabel 17, hasil observasi partisipasi siswa siklus II 

menunjukkan peningkatan nilai menjadi diatas rata-rata, dapat dilihat pada skor 

tiap indikator partisipasi siswa dengan kisaran nilai antara 76% - 90% dengan 

rata-rata 79,2% . Dibandingkan dengan siklus I, mengalami peningkatan 8,4%.  

Tabel 18 menunjukkan hasil observasi motivasi belajar siswa pada siklus 

II mengalami peningkatan nilai menjadi diatas rata-rata, dapat dilihat pada skor 

tiap indikator motivasi belajar siswa dengan kisaran nilai antara 76% - 88% 

dengan rata-rata 79,27%. Dibandingkan dengan siklus I, mengalami peningkatan 

6,91%.  

5. Refleksi Siklus II 

Hasil analisa pada angket partisipasi, motivasi belajar dan hasil tes 

kognitif, dan observasi partisipasi, motivasi belajar, menunjukkan bahwa siklus II 

Berikut beberapa hal yang 

ditemukan pada siklus II:  

a. Hasil angket dan observasi partisipasi siswa terlihat pada tabel mengalami 

peningkatan dari siklus I, hal ini disebabkan karena siswa mulai 

menyesuaikan pembelajaran Action Learning dan siswa memperhatikan 
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presentasi materi Animalia yang dijelaskan setiap kelompok sehingga siswa 

mampu terlibat dalam pembelajaran biologi. 

b. Hasil angket dan observasi motivasi belajar terlihat pada tabel mengalami 

peningkatan dari siklus I, hal ini disebabkan karena siswa menemui banyak 

pertanyaan materi dengan Action Learning, sehingga menimbulkan rasa 

ingin tahu yang lebih pada diri siswa yang kemudian diungkapkan saat 

presentasi berlangsung, dan siswa paham dengan pembelajaran biologi 

sehingga motivasi belajar siswa meningkat. 

c. Hasil kognitif siswa siklus II mengalami peningkatan dari siklus I, hal ini 

terlihat karena adanya peningkatan nilai rata-rata kelas dan banyaknya siswa 

yang telah mencapai batas nilai minimum maka Action Learning dapat 

diterima dengan baik. Melalui Action Learning siswa dituntut untuk lebih 

aktif dan mandiri mengembangkan materi yang diberikan oleh guru sesuai 

dengan kemampuan masing-masing siswa dan mencari referensi yang sesuai 

sebagai pendukung hasil diskusi dan pengamatan yang telah dilakukan 

sehingga  siswa lebih mudah memahami materi yang diberikan dan 

meningkatkan kesadaran dan pengetahuan mengenai Biologi sebagai salah 

satu mata pelajaran sains  yang berdampak pada peningkatan nilai kognitif 

siswa 

 

5. Deskripsi Antar Siklus  

Perbandingan angket, observasi pada pra siklus, siklus I dan siklus II 

akan dibahas dibawah ini:  

a. Kognitif Siswa 

Perbandingan kognitif siswa tiap siklus dapat dilihat pada Gambar 6 

dibawah ini. 
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Gambar 6. Perbandingan Diagram Kognitif Siswa Tiap Siklus. 

 

 

b. Angket Partisipasi Siswa 

Perbandingan indikator angket partisipasi siswa  tiap siklus dapat dilihat 

pada Gambar 7 di bawah ini dengan rata-rata pada siklus II yaitu 78,17%, dari 

tabel dapat dilihat bahwa indikator keempat mempunyai skor tertinggi 84,4%, 

kemudian diikuti indikator ketiga 79%. Pada siklus II, siswa mampu 

menempatkan kewajibannya dalam pembelajaran dengan berpartisipasi di dalam 

kelas maupun di luar kelas. Siswa mampu mengembangkan kewajibannya dengan 

pertanyaan yang dikemukakan saat presentasi berlangsung. Siswa juga 

bertanggungjawab dalam pembelajaran, misalnya pengumpulan tugas, pembuatan 

makalah presentasi. Setiap siklus pada grafik ini juga meningkat dengan 

signifikan sehingga membuktikan pembelajaran dengan strategi belajar aktif 

mampu meningkatkan partisipasi siswa baik di dalam kelas atau di luar kelas. 

Gambar 7. Perbandingan Grafik Indikator Angket Partisipasi Siswa 
Prasiklus, Siklus I, Siklus II 
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c. Angket Motivasi Belajar Siswa 

Perbandingan indikator angket motivasi siswa  tiap siklus dapat dilihat 

pada Gambar 8 dibawah ini, dari tabel dapat dilihat bahwa kenaikan grafik pada 

tiap siklus cukup signifikan, indikator kedua dan kelima mendapatkan skor 

tertinggi 79,4% kemudian diikuti indikator ketujuh 79,4%. Hal ini terjadi karena 

pada siklus II ini siswa mampu memotivasi diri dengan pembelajaran belajar 

mandiri yakni siswa memiliki keinginan untuk menguasai pelajaran dengan 

bertanya pada guru saat di luar kelas, siswa mampu melakukan kegiatan belajar 

dengan presentasi, diskusi dan bertanya dengan baik, sehingga pembelajaran 

dengan active learning mampu meningkatkan motivasi belajar siswa. 

Gambar 8. Perbandingan Grafik Setiap Indikator Angket Motivasi Belajar 
Siswa Prasiklus, Siklus I, Siklus II 

 

d. Observasi Partisipasi Siswa 

Perbandingan indikator observasi partisipasi siswa  tiap siklus dapat 

dilihat pada Gambar 10 dibawah ini, indikator pertama 90% kemudian indikator 

ketiga 78 %. Dari tabel dapat dilihat bahwa observasi partisipasi siswa mengalami 

banyak peningkatan indikator, hal ini dapat dilihat pada grafik indikator yang 

mengalami perubahan yakni siswa banyak terlibat dalam pembelajaran misalnya 

siswa bertanya, siswa berdiskusi, kemudian presentasi kelompok dengan 

pembelajaran strategi belajar aktif, siswa mampu berpartisipasi dalam 

pembelajaran biologi. 

Gambar 10. Perbandingan Grafik Setiap Indikator Observasi Partisipasi 
Siswa Prasiklus, Siklus I, Siklus II 

71.2

67 67.6

70.8

64.4

67.8

64.4
65.8

69.4
67.4

70.13

75.2

69.6 69.6

74.4
76.4 75.6

70.4

74.2 73.2
74.8 74

78.4
79.8

75.4
77.6

79.8

76

79.4

75.4
78.2

76.8
75.2

60

65

70

75

80

85

Ind 1 Ind 2 Ind 3 Ind 4 Ind 5 Ind 6 Ind 7 Ind 8 Ind 9 Ind 10Ind 11

Angket Motivasi Belajar

PraSiklus

Siklus I

Siklus II

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



54 
 

 

e. Observasi Motivasi Belajar Siswa 

Perbandingan indikator observasi motivasi belajar siswa  tiap siklus 

dapat dilihat pada Gambar 11 dibawah ini, dari tabel dapat dilihat bahwa tiap 

siklus mengalami peningkatan grafik. Indikator kedua 88% kemudian diikuti 

indikator pertama 86%. Hal ini terjadi karena siswa memiliki sifat rasa ingin tahu 

yang tinggi, rasa ingin menguasai materi biologi dengan pembelajaran strategi 

belajar aktif. 

Gambar 11. Perbandingan Grafik Setiap Indikator Observasi Motivasi 
Belajar Siswa Prasiklus, Siklus I, Siklus II 

 
B. PEMBAHASAN 

Hasil penelitian dalam kelas X.6 SMAN 5 Surakarta  menunjukkan bahwa 

Action Learning dalam kegiatan belajar mengajar dapat meningkatkan partisipasi 

dan motivasi belajar biologi hal ini ditunn pada guru memberikan langkah-
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dengan memanfaatkan media dan sarana yang telah tersedia baik di kelas atau 

diluar kelas serta siswa dituntut untuk belajar aktif bersama kelompoknya maupun 

secara individu dalam memecahkan masalah yang disajikan oleh guru yang 

menggunakan beberapa metode mengajar, antara lain diskusi, presentasi, tanya 

jawab dan penugasan sehingga proses pembelajaran semakin variatif dan 

menyenangkan. Hasil penelitian diatas sesuai dengan pendapat Serrat (2008: 2) 

bahwa beberapa kelebihan dari Action Learning adalah mening-katnya 

pemahaman dan kemampuan individu untuk mengidentifikasi permasalahan, 

mengembangkan ke-percayaan diri, membantu teman, berkomunikasi dan 

berhubungan lebih efektif. Siswa menjadi bersikap aktif dengan membuat 

individu ataupun kelompok untuk belajar sambil bekerja sera mengembangkan 

cara berpikir dan kreatifitas. Siswa menjadi lebih percaya diri dan terampil dalam 

mengungkapkan ekspresinya dalam bertanya dan berpendapat. Strategi ini dapat 

membuat siswa merasa antusias sehingga termotivasi dalam pembelajaran dan 

berperan aktif dalam diskusi, praktikum, dan presentasi yang dapat meningkatkan 

partisipasi dan motivasi belajar biologi siswa.  

Hasil wawancara dengan siswa dan guru menunjukkan bahwa siswa 

menggunakan Action Learning membuat siswa lebih senang dan bersemangat 

dalam pembelajaran. Bantuan internet, dan pengamatan serta kesempatan yang 

diberikan saat pembelajaran membuat siswa makin percaya diri dan terampil. 

Siswa dapat bekerjasama dan saling tukar informasi dengan teman lainnya dalam 

diskusi dan praktikum. Siswa terlatih untuk lebih berani dalam mengekspresikan 

diri dengan bertanya dan menjawab pertanyaan, dapat menghargai pendapat dan 

pikiran teman, berbicara di depan kelas serta membantu siswa dalam mempelajari 

materi pelajaran Biologi.Charles C Bonwell (2000: 2) mengemukakan bahwa 

manfaat Action Learning antara lain: (1) meningkatkan partisipasi, (2) 

menumbuhkan motivasi belajar. Action Learning juga memotivasi untuk terus 

belajar dan menumbuhkan rasa senang serta puas pada diri pembelajar  hal ini 

terlihat dari kemampuan siswa dalam melakukan kegiatan belajar, melakukan 

perubahan usahanya, mampu memanfaatkan lingkungan, memiliki keterampilan 

dalam pembelajaran.  
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Berdasarkan hasil penelitian didapatkan adanya peningkatan partisipasi 

dan motivasi belajar biologi siswa. Peningkatan terjadi pada setiap indikator pra 

siklus, siklus I dan siklus II pada partisipasi dan motivasi belajar biologi siswa 

sehingga bisa dikatakan bahwa Action Learning mampu meningkatkan motivasi 

belajar terhadap materi pembelajaran, yang membuat siswa menjadi lebih 

berpartisipasi dalam pembelajaran. Adanya hal ini menunjukkan Action Learning 

mampu meningkatkan kualitas pembelajaran biologi khususnya di kelas X.6 

SMAN 5 Surakarta tahun pelajaran 2009/2010. 
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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Action Learning 

mampu:  

1. Meningkatkan motivasi belajar dalam pembelajaran biologi pada siswa 

kelas X SMAN 5 Surakarta tahun pelajaran 2009/2010 sebesar 9,62%. 

2.  Meningkatkan partisipasi dalam pembelajaran biologi pada siswa kelas X 

SMAN 5 Surakarta tahun pelajaran 2009/2010 sebesar 12,79%. 

 

B. IMPLIKASI 

1. Implikasi Teoritis 

Hasil penelitian ini secara teoritis dapat diterapkan pada proses 

pembelajaran materi pelajaran biologi dalam rangka untuk meningkatkan 

partisipasi dan motivasi belajar siswa serta memberikan alternatif dalam memilih 

strategi dan media pembelajaran. 

2. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian ini secara praktis dapat dijadikan sebagai dasar dalam 

pengembangan penelitian tindakan kelas lebih lanjut di SMAN 5 Surakarta dalam 

rangka peningkatan partisipasi dan motivasi belajar biologi siswa. 

 

C. SARAN 

1. Kepada Sekolah 

a. Perlu adanya peningkatan dalam hal pemanfaatan semua fasilitas yang 

tersedia di sekolah terutama pemanfaatan segala sumber belajar baik itu 

buku panduan atau internet, guna menunjang Action Learning sehingga 

tercapainya tujuan belajar mengajar biologi. 

b. Perlu adanya peningkatan pelatihan terhadap guru dalam hal penerapan 

Action Learning. 
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2. Kepada Guru Pengajar 

a. Action Learning membutuhkan instruksi yang jelas agar dimengerti oleh 

siswa dengan baik, agar kegiatan pembelajaran berjalan lebih efektif. 

b. Guru hendaknya lebih memanfaatkan sumber belajar (buku panduan/ 

internet) sebagai salah satu sumber belajar siswa. 

c. Action Learning membutuhkan pengelolaan waktu yang baik. Oleh sebab 

itu sebaiknya guru mempersiapkan rencana pengajaran, alat, dan media 

pembelajaran dengan matang, agar proses pembelajaran berlangsung dapat 

berjalan seefektif mungkin. 

d. Guru hendaknya lebih memanfaatkan partisipasi dan motivasi belajar siswa 

selama proses  pembelajaran mengingat penerapan strategi Action Learning 

membutuhkan peran aktif siswa untuk mencapai tujuan belajar. 

3. Kepada Siswa 

a. Siswa harus memperhatikan instruksi yang diberikan oleh guru agar 

melaksanakan pembelajaran Action Learning dengan baik. 

b. Siswa jangan malu dan jangan ragu untuk aktif bertanya apabila terdapat 

hal-hal yang kurang dipahami terutama saat kegiatan tatap muka dengan 

guru. 

c. Siswa harus berani mengemukakan pendapat baik saat tatap muka dengan 

guru, kerja kelompok, maupun presentasi di depan kelas. 

d. Siswa harus aktif dalam memberikan respon terhadap stimulus berupa 

pertanyaan maupun pendapat, baik yang datang dari guru maupun dari siswa 

lain. 
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