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UPAYA MENINGKATKAN MOTIVASI DAN HASIL BELAJAR IPS BAGI PESERTA DIDIK
KELAS IXD PADA SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2015/2016 DENGAN
PENERAPAN PENDEKATAN SAINTIFIK STRATEGI DISCOVERY LEARNING DAN
METODE DISKUSI DI SMP NEGERI 2 MATARAM
Oleh:
Marbudiyono
Guru Mata Pelajaran IPS SMP Negeri 2 Mataram
Abstrak: Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui efektifitas penerapan Pendekatan Saintifik
Strategi Discovery Learning dan Metode Diskusi dalam upaya meningkatkan motivasi belajar dan hasil
belajar IPS bagi siswa kelas IXD pada semester ganjil tahun pelajaran 2015/2016 di SMP Negeri 2
Mataram. Manfaat penelitian ini adalah mendorong peserta didik untuk mengembangkan ketrampilan
belajar dalam kelompok dan mampu bersosialisasi dengan teman dalam proses pembelajaran kontekstual
di kelas senyatanya, Dan bagi guru dapat meningkatkan pengembangan pendekatan dan model
pembelajaran dengan penerapan strategi Saintifik dan strategi Discovery Learning dalam pembelajaran
berkelompok (kooperatif) dengan metode diskusi. Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus, masingmasing siklus kegiatannya adalah: perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Hasil akhir pada
siklus II menunjukkan bahwa hasil obeservasi guru pada pertemuan kedua memperoleh skor 4,57 dan
hasil observasi siswa pada pertemuan kedua mencapai skor 4,65. Sedangkan dampak dari peningkatan
motivasi belajar adalah meningkatnya perolehan hasil belajar peserta didik secara klasikal memperoleh
ketuntasan 97,30% dengan skor rata-rata 85,05. Artinya indikator keberhasilan ketuntasan secara klasikal
≥ 85% dengan rata-rata skor ≥ 78 telah terlampaui.
Kata Kunci: Motivasi Dan Hasil Belajar, Strategi Discovery Learning, Metode Diskusi

PENDAHULUAN
Dewasa ini pendidikan di Indonesia
menghadapi banyak persoalan, antara lain
berkaitan dengan rendahnya mutu proses dan hasil
pembelajaran. Hal ini kemungkinan besar
disebabkan oleh rendahnya dedikasi dan kreativitas
para guru dalam memilih dan mengembangkan
metode pembelajaran yang sesuai dengan materi
pembelajaran. Selama ini guru dalam kegiatan
pembelajaran di kelas masih merupakan figure
tokoh sentral dan pengendali dari seluruh kegiatan
belajar. Pembelajaran di kelas masih berpusat pada
guru (teacher centered), sehingga pembelajaran
menjadi tidak menarik dan membosankan bagi
siswa.
Pendidikan adalah proses sosial dalam
memanusiakan manusia melalui pembelajaran
yang dilakukan secara sadar , baik secara terencana
maupun tidak. Proses pendidikan bukan hanya apa
yang disebut dengan transfer of knowledge, namun
totalitas kegiatan yang dapat memanusiakan
manusia sehingga menjadi individu yang mampu
mengembangkan dirinya sesuai dengan potensi

yang dimiliki dalam menghadapi dan memecahkan
berbagai macam persoalan kehidupan.
Kurikulum 2013 yang telah diujicobakan
sejak tahun pelajaran 2013/2014 merupakan upaya
meningkatkan mutu pendidikan dan menjawab
masa depan bangsa Indonesia. Pengembangan
kurikulum menjadi amat penting sejalan dengan
kontinuitas kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi,
dan seni budaya serta perubahan masyarakat pada
tataran lokal, regional, dan global di masa depan.
Karena itu implementasi Kurikulum 2013
merupakan langkah strategis delam menghadapi
globalisasi dan tuntutan masyarakat Indonesia
masa depan.
Kondisi kelas IXD dalam proses pembelajaran
mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial pada
Tema I menunjukkan, bahwa motivasi belajar
peserta didik dalam pembelajaran masih rendah,
sehingga berdampak terhadap hasil belajar peserta
didik masih banyak yang belum mencapai nilai
batas minimal, sebagaimana yang telah ditetapkan
pada awal tahun pelajaran 2015/2016 KKM mata
pelajaran IPS 78 (predikat B+). Hasil penilaian
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peserta didik pada Tema I yaitu dari jumlah peserta
didik 37 orang, yang telah mencapai Kreteria
Ketuntasan Minimal (KKM) sebanyak 11,
sedangkan yang belum mencapai batas minimal
ketuntasan sebanyak 26 orang, sehingga baru
tercapai 29.73 % ketuntasan secara klasikal. Data
tersebut menunjukkan bahwa perolehan ketuntasan
secara klasikal masih jauh dari ketentuan yaitu
sebesar 85 %.
Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat
dirumuskan permasalahan sebagai berikut:
“Apakah dengan penerapan Pendekatan Saintifik
Strategi Discovery Learning dan Metode Diskusi
dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar IPS
bagi peserta didik kelas IXD pada semester ganjil
tahun pelajaran 2015/2016?”
Masalah rendahnya motivasi dan hasil belajar
peserta didik kelas IXD SMP Negeri 2 Mataram
dapat dipecahkan melalui kegiatan menyusun
skenario
pembelajaran
dengan
penerapan
pendekatan saintifik strategi discovery learning
dan metode diskusi. Melaksanakan proses
pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah yang
telah ditetapkan dalam RPP secara optimal dalam
upaya meningkatkan motivasi dan hasil belajar .
Serta melakukan evaluasi dan refleksi terhadap
capaian hasil penerapan pendekatan saintifik
strategi discovery learning dan metode diskusi.
Adapun tujuan diadakannya Penelitian
Tindakan Kelas (PTK) ini adalah “untuk
mengetahui efektifitas penerapan pendekatan
Saintifik Strategi Discovery Learning dan Metode
Diskusi dalam upaya meningkatkan motivasi dan
hasil belajar IPS bagi peserta didik kelas IXD
semester ganjil tahun pelajaran 2015/2016 di SMP
Negeri 2 Mataram”
METODE PENELITIAN
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c) Menyusun alat evaluasi untuk mengukur
hasil belajar peserta didik
d) Menyusun format-format penelitian atau
lembar observasi
2.

3.

4.

Penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 2
Mataram pada kelas IXD dengan tahapan kegiatan
sebagai berikut:
a.
1.

Siklus I
Tahap Perencanaan
Pada tahap ini guru selaku peneliti melakukan
kegiatan sebagai berikut:
a) Membuat
Rencana
Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP) dengan skenario
sesuai dengan pembelajaran Saintifik
strategi discovery learning dan metode
diskusi
b) Membuat lembaran kerja siswa dan media
lain yang diperlukan untuk mengetahui
tingkat pemahaman siswa

Tahap Pelaksanaan
Pada tahap ini guru selaku peneliti
melaksanakan proses pembelajaran pada tema
Perkembangan masyarakat Indonesia menuju
negara maju, subtema Perkembangan
penduduk
dengan
penerapan
model
pembelajaran saintifik strategi discovery
learning dan metode diskusi dengan skenario
berikut:
a) Pertemuan 1
1) Guru membagi siswa menjadi 6 (enam)
kelompok, masing-masing kelompok
beranggotakan 6-7 orang siswa
2) Masing-masing kelompok diberikan
LKS untuk dipecahkan bersama dalam
kelompok, guru berkeliling untuk
membimbing terutama kelompok yang
mengalami kesulitan/permasalahan
b) Pertemuan 2
1) Masing-masing kelompok maju ke
depan untuk mempresentasikan hasil
kerja kelompok secara bergiliran
2) Kelompok yang lain menyimak
presentasi
kemudian
memberikan
tanggapan atau pertanyaan
3) Mengadakan tes tertulis.
Tahap Observasi
Pada tahap observasi ini dilakukan
pengamatan oleh observers untuk mengamati
aktivitas guru dan aktivitas peserta didik
dalam diskusi.
Tahap Refleksi (reflection)
Pada tahap ini guru selaku peneliti melakukan
kegiatan akhir dari hasil penelitian pada siklus
yang bersangkutan meliputi:
a) Renungan hasil perolehan data
b) Pengolahan dan analisa data hasil
penelitian
c) Mencocokkan hasil analisa data dengan
indikator keberhasilan
d) Rencana perbaikan dan tindak lanjut

b.

Siklus II
Pada siklus kedua ini peneliti melaksanakan
proses pembelajaran pada Tema 2 dengan subtema
Perkembangan Politik, tahapan-tahapan kegiatan
sama dengan siklus pertama, akan tetapi dengan
melakukan langkah-langkah tambahan untuk lebih
memperhatikan atau mendorong kepada siswa-
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N : Jumlah siswa

siswa yang dianggap lemah agar dapat lebih aktif
dalam proses pembelajaran.
Jika dari siklus II ini indikator keberhasilan
telah terpenuhi, maka Penelitian Tindakan Kelas
(PTK) dihentikan. Tetapi jika indikator belum
terpenuhi
maka
akan
dilakukan
proses
pembelajaran pada siklus berikutnya, dengan
bekerjasama dengan pihak BK untuk mengadakan
pendekatan secara psikologis kepada siswa-siswa
yang motivasi belajar masih rendah.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian
ini, yaitu lembar observasi guru, lembar observasi
siswa, Lembar Kerja Siswa dan hasil tes tertulis.
Dari data tersebut dilakukan analisis secara
kuantitatif. Adapun Indikator Keberhasilan guru
dalam proses pembelajaran bila telah mencapai
skore ≥ 4,00 (katagori baik), motivasi belajar
peserta didik telah memperoleh skor rata-rata ≥
4,00 dan hasil belajar dinyatakan meningkat jika
85 % dari jumlah peserta didik memperoleh nilai
≥ 78,00 (sesuai KKM)

b) Tahap Pelaksanaan
Pada
tahap
pelaksanaan
proses
pembelajaran dengan pendekatan saintifik
discovery learning dan metode diskusi ini
dilakukan oleh guru sesuai dengan
skenario yang telah dituangkan dalam RPP
pada tema Perkembangan masyarakat
Indonesia menuju negara maju dengan
subtema Perkembangan kependudukan
dalam dua pertemuan, dan diakhiri dengan
diadakan tes tertulis.
c) Tahap Observasi dan pengumpulan data
Hasil pengamatan observers terhadap
peneliti dalam proses pembelajaran dengan
penerapan pendekatan saintifik strategi
discovery learning dan metode diskusi
diperoleh data pada pertemuan pertama
memperoleh skor 3,43, sedangkan pada
pertemuan kedua memperoleh skor 3,57.
Aktivitas peserta didik dalam diskusi
kelompok dan presentasi kelompok pada
pertemuan pertama diperoleh skor 3,06,
sedangkan
pada
pertemuan
kedua
diperoleh skor 3,70. Perolehan hasil belajar
dalam bentuk testertulis pada siklus I
pertemuan kedua diperoleh data dari
jumlah peserta didik 37 orang yang telah
memperoleh nilai minimal 78 sebanyak 28
orang, sedangkan yang belum memperoleh
nilai ketuntasan sebanyak 9 orang,
sehingga perolehan ketuntasan secara
klasikal sebesar 75,68 %.
d) Tahap Refleksi
Pada tahap ini peneliti melakukan kegiatan
refleksi sebagai dampak dari perolehan
data hasil observasi guru, observasi siswa
(diskusi kelompok dan presentasi) serta
rata-rata nilai tes tertulis sebagai berikut:
1) Renungan data hasil perolehan data
pada siklus I
2) Pengolahan data hasil observasi guru,
siswa dan tes tertulis
3) Mencocokkan hasil yang ada dengan
indikator keberhasilan
4) Merencanakan perbaikan terhadap jenis
tindakan yang menyebabkan belum
tuntas indikator keberhasilan. Oleh
karena indikator keberhasilan belum
terbukti maka penelitian dilanjutkan ke
siklus II

HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Hasil
1. Siklus 1
a) Tahap Perencanaan
Pada tahap ini yang dilakukan guru selaku
peneliti adalah: 1) menyusun RPP dengan
skenario pmbelajaran discovery learning
dan metode diskusi; 2) telah berhasil
menyiapkan alat, sumber dan bahan yang
diperlukan dalam penelitian; 3) berhasil
menyusun instrumen observasi guru dan
instrumen observasi siswa; dan menyusun
alat evaluasi.
Dalam penyusunan alat evaluasi ini
ditentukan pedoman pengolahan nilai hasil
penelitian sebagai berikut:
1) Observasi Guru

2) Observasi Siswa

3) Hasil Belajar Siswa

Keterangan:
SA : Skore Akhir yang diperoleh siswa
NA: Nilai Akhir
KB : Ketuntasan Belajar

2.

Siklus II
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a) Tahap Perencanaan
Pada tahapan ini jenis kegiatan yang
dilakukan masih mengacu pada pada
kegiatan siklus I, bedanya hanya terjadi
perbaikan
seperlunya,
yaitu:
1)
penyusunan RPP dengan mengacu pada
pendekatan saintifik strategi discovery
learning dan diskusi kelompok dan
penyempurnaan pada bagian skenario
pembelajaran; 2) menyiapkan alat, sumber,
bahan yang diperlukan dalam proses
tindakan di kelas senyatanya; 3)
menyiapkan lembar observasi guru dan
lembar observasi siswa sebagaimana pada
siklus I; 4) menyiapkan alat evaluasi
sebagaimana yang telah dibuat pada siklus
I.
b) Tahap Pelaksanaan
Secara umum tahapan prose pembelajaran
pada siklus II ini masih mengacu pada
pelaksanaan
proses
pembelajaran
sebelumnya. Pemecahan yang dilakukan
pada proses pembelajaran ini adalah: 1)
pelaksanaan proses diskusi kelompok lebih
dioptimalkan;
2)
pelaksanaan
pembimbingan
kelompok
sekaligus
observasi siswa lebih diefektifkan.
Utamanya siswa yang aktif, yang kurang
aktif, siswa yang tidak aktif, dengan
harapan proses analisa data lebih
signifikan; 3) laporan hasil kerja kelompok
yang dibuat secara kelompok yang
dipresentasikan di depan kelas; 4)
pelaksanaan
tes
tertulis
sebagai
perwujudan dari peningkatan hasil belajar
peserta
didik
lebih
diperketat
pengawasannya.
c) Tahap Observasi/Pengumpulan data
Hasil observasi guru dalam melaksanakan
proses pembelajaran dengan penerapan
pendekatan saintifik strategi discovery
learning dan diskusi kelompok yang
dilakukan oleh teman sejawat selaku
observers,
memperoleh
data
pada
pertemuan pertama memperoleh skor 3,64,
sedangkan
pada
pertemuan
kedua
memperolwh skore 4,57. Pada siklus dua
motivasi belajar siswa pada pertemuan
pertama memperoleh skor 4,57, sedangkan
pada pertemuan kedua memperoleh skor
4,65. Tes tertulis yang diadakan pada
akhir pembelajaran sebagai perwujudan
dari peningkatan hasil belajar peserta didik
diperoleh data, dari jumlah peserta didik
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sebanyak 37 orang siswa yang telah
memperoleh nilai minimal sesuai KKM
sebanyak 36 oarang, sedangkan yang
belum tuntas sebanyak 1 orang. Maka
secara klasikal diperoleh ketuntasan
sebesar 97,30 % dengan rata-rata nilai
85,05.
d) Tahap Refleksi
Pada siklus II dari hasil pengamatan
aktivitas guru memperoleh skor 4,57,
motivasi belajar siswa memperoleh skor
4,65, dan hasil belajar siswa diperoleh
ketuntasan secara klasikal sebesar 97,30
%.
Dengan
demikian
diperoleh
peningkatan motivasi dan hasil belajar
peserta didik secara signifikan
b.
1.

Pembahasan
Siklus I
a) Tahap Perencanaan
Peneliti telah berhasil menyusun RPP
dengan skenario penerapan pendekatan
saintifik strategi Discovery Learning dan
Metode Diskusi. Kendala yang dihadapi
yaitu
dalam
penyusunan
skenario
pembelajaran
dengan
penekanan
peningkatan motivasi dan hasil belajar
yang berdampak meningkatknya daya
nalar dan skill peserta didik. Faktor
penyebabnya karena penliti masih belum
menguasai trik-trik strategi pembelajaran
dengan penerapan penekatan saintifik
strategi Discovery Learning dan Metode
Diskusi, yang berdampak ketidak sesuaian
antara draf RPP dengan strategi yang harus
dilakukan guru mata pelajaran IPS
sekaligus sebagai peneliti. Solusinya
peneliti minta petunjuk dari teman sejawat
dan pengawas pembina yang telah
berpengalaman melakukan Penelitian
Tindakan
Kelas
(PTK).
Setelah
mendapatkan
arahan/petunjuk
dari
pengawas pembina, skenario pembelajaran
dengan penerapan pendekatan saintifik
strategi Discovery Learning dan Metode
Diskusi dapat tersusun dengan baik sesuai
dengan yang diharapkan peneliti.
Peneliti telah berhasil menyiapkan alat,
sumber, bahan yang diperlukan dalam
proses pembelajaran, untuk SMP Negeri 2
Mataram yang sebelumnya merupakan
sekolah RSBI, dengan demikian sarana
dan prasarana seperti AC, LCD Projector
yang telah terpasang secara permanen di
setiap ruang kelas. Sehingga hal ini
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merupakan salah satu faktor pendukung
kelancaran dalam proses pembelajaran.
Dalam penyusunan instrumen observasi
guru maupun observasi pesrta didik juga
mengalami kendala, penyebabnya karena
peneliti masih belum menguasai tata cara
penyusunan instrumen, yang berdampak
keterlambatan dalam pelaksanaannya.
Solusinya peneliti minta petunjuk dan
arahan dari pengawas pembina dalam
penyusunan instrumen guru maupun
instrumen peserta didik. Sehingga peneliti
dapat menyusun instrumen observasi guru
dan instrumen peserta didik dalam upaya
peningkatan motivasi belajar.
Dalam penyusunan alat evaluasi untuk
mengukur hasil belajar peserta didik,
peneliti tidak terlalu banyak kendala
sehingga peneliti berhasil menyusun alat
evaluasi berupa tes tertulis yang terdiri dari
soal pilihan ganda sebanyak 10 butir dan
soal uraian 2 butir untuk setiap akhir
siklus. Rumus yang digunakan dalam
penentuan keberhasilan hasil observasi
maupun hasil belajar dengan menggunakan
rumus deskripsi kuantitatif.
b) Tahap Pelaksanaan
Dalam melaksanakan proses pembelajaran
guru berpedoman pada skenario yang telah
direncanakan yaitu penerapan pendekatan
saitifik strategi discovery learning dan
metode diskusi dengan urutan kegiatan
sebagai berikut:
1) Pertemuan I
(a) Mengamati
• Guru menugaskan kepada peserta
didik secara berkelompok untuk
menggali informasi dari buku
paket dan sumber lain seperti
internet
• Guru
menjelaskan
materi
pelajaran
dan
memberikan
contoh kongkrit yang bisa
dimengerti peserta didik
(b) Menanya
• Guru
memberikan
trik-trik
kepada peserta didik tentang tata
cara bertanya yang baik dan
benar sesuai dengan materi
pelajaran yang sedang dipelajarai
• Peserta didik secara teratur
bertanya tentang hal-hal yang
belum dipahami sesaui dengan
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materi pelajaran yang sedang
dipelajari
(c) Mencoba (mengumpulkan data)
• Secara berkelompok peserta
didik mendiskusikan masalah
yang menjadi tanggungjawabnya
• Melakukan eksperimen dalam
kelompok terhadap permasalahan
yang sedang diduikusikan
• Mengumpulkan data/informasi
dari semua anggota kelompok
(d)Mengasosiasikan/mengolah
informasi
• Semua
anggota
kelompok
menjawab dan menelaah jawaban
yang telah didiskusikan bersama
• Hasil jawaban di analisis
bersama untuk bisa di paparkan
di depan kelas pada saat
menyampaikan informasi
• Kelompok membuat kesepakatan
akhir dari hasil diskusi kelompok
2) Pertemuan II
(e) Mengkomunikasikan
• Guru kembali menyampaikan
uraikan materi pelajaran terkait
dengan
hasil
kegiatan
mengamati, menanya, mencoba
dan mengolah informasi
• Guru mempersilahkan kepada
semua anggota kelompok untuk
menginformasikan hasil kerja
kelompoknya
• Semua peserta didik secara
berkelompok menanggapi setiap
paparan dari kelompok lain
• Peserta didik dengan bimbingan
guru
membuat
kesimpulan
bersama
dari
seluruh
permasalahan/soal yang menjadi
tanggungjawabnya
• Tes tertulis
c) Tahap Obeservasi
1) Observasi Guru
Observasi guru pada pertemuan I
memperoleh skor rata-rata 2,
dan
pertemuan kedua memperoleh skor
rata-rata 3, sementara itu Indikator
keberhasilan yang diharapkan ≥ 4,00,
ini artinya kinerja guru dalam
penerapan saintifik strategi discovery
learning dan metode diskusi masih
belum optimal.
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2) Obervasi Siswa
Hasil observasi peserta didik dalam
upaya peningkatan motivasi belajar dan
hasil belajar Ilmu Pengetahuan Sosial
peserta didik kelas IXD pada semester
ganjil tahun pelajaran 2015/2016 di
SMP Negeri 2 Mataram diperoleh skor
rata-rata pertemuan pertama 3,06, dan
pertemuan kedua 3,70. Indikator
keberhasilan ≥ 4,00, berarti perolehan
skor rata-rata hasil observasi peserta
didik dalam upaya peningkatan
motivasi belajar IPS belum mencapai
kreteria yang diharapkan. Dari hasil tes
tulis
pada
Subtema
tentang
Perkembangan Kependudukan dari
jumlah siswa sebanyak 37 orang, yang
telah memperoleh nilai KKM atau ≥ 78
sebanyak 28 orang, sedangkan yang
belum tuntas sebanyak 9 orang peserta
didik. Ini berarti ketuntasan secara
klasikal belum mencapai ( ≥85,00 % ),
karena baru tercapai 75,68 %.
d) Tahap Refleksi
Hasil analisa data peningkatan motivasi
belajar pada siklus I ini (3,70), sedangkan
yang diminta dalam indikator ketercapain
(≥ 4,00). Ini berarti belum behasil. Upaya
nyata yang akan ditingkatkan dalam proses
pembelajaran berikutnya yang termasuk
tindakan pada siklus II adalah: 1) guru
akan mengoptimalkan pendekatan strategi
discovery learning dengan baik; 2)
kekurangan/kesalahan yang terjadi di
siklus I akan diminimalkan dengan cara
menyusun skenario pembelajaran yang
lebih efektif dan dapat diserap oleh semua
peserta didik.
Karena indikator keberhasilan belum
tercapai, Penelitian Tindakan Kelas (PTK)
dilanjutkan ke siklus II dngan harapan
optimalisasi
penerapan
strategi
pembelajaran dengan pendekatan saintifik
strategi discovery learning dan metode
diskusi dapat meningkatkan motivasi
belajar IPS peserta didik kelas IXD SMP
Negeri 2 Mataram pada semester ganjil
tahun pelajaran 2015/2016.
2.
a)

Siklus II
Tahap perencanaan
Pada tahap ini peneliti menyusun Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan
memperhatikan kekeliruan-kekeliruan pada
siklus I, peneliti lebih memfokuskan tentang
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rencana strategi yang tepat sehingga prose
pembelajaran dengan pendekatan saintifik
strategi discovery learning dan metode diskusi
dapat terealisasi dengan baik, sehingga dalam
penyusunan skenario benar-benar rinci pada
setiap tahap kegiatan proses pembelajaran
dengan discovery learning.
Sebelum proses pembelajaran dilaksanakan ,
peneliti telah menyiapkan semua alat, bahan
dan segala perlengkapan lain, sehingga dalam
pelaksanaan proses pembelajaran dapat
berjalan sesuai dengan skenario yang
direncanakan. Demikian juga peneliti telah
menyiapkan semua intrumen baik instrumen
observasi guru, observasi siswa dan alat
evaluasi berupa tes tertulis sebagai tolok ukur
ketercapaian peningkatan motivasi belajar dan
hasil belajar mata pelajaran IPS bagi peserta
didik kelas IXD SMP Negeri 2 Mataram
tahun pelajaran 2015/2016.
b)

Tahap Pelaksanaan
Secara umum tahapan proses pelaksanaan
siklus II ini pada dasarnya masih mengacu
pada pelaksanaan siklus I, yaitu penerapan
pendekatan saintifik strategi discovery
learning dan metode diskusi, bedanya pada
siklus ini lebih mengoptimalkan:
- Guru menyampaikan materi pelajaran
lebih mengarah agar peserta didik aktif
- Guru lebih banyak mengamati serta
membimbing kegiatan kelompok
- Guru memberdayakan pengalaman belajar
kelmompok
- Guru memberikan reward kepada setiap
peserta didik bila jawabannya dinyatakan
benar
- Guru lebih ketat dalam mengawasi
kegiatan tes tertulis sebagai tolok ukur
dampak dari motivasi dan hasil belajar IPS
bagi peserta didik kelas IXD semester
ganjil tahun pelajaran 2015/2016.

c)

Tahap Observasi
Pada siklus II ini hasil observasi pertemuan
pertama skor rata-rata 3,64 dan pertemuan
kedua 4,57, sementara indikator keberhasilan
yang diharapkan ≥ 4,00, ini berarti hasil
perolehan data telah mengalami peningkatan
karena
indikator
keberhasilan
telah
terlampaui.
Upaya peningkatan motivasi belajar IPS bagi
peserta didik kelas IXD pada semester ganjil
tahun pelajaran 2015/2016 di SMP Negeri 2
Mataram pada pertemuan I diperoleh skor
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rata-rata 3,70 dan pertemuan kedua 4,65.
Sementara indikator keberhasilan yang
diharapkan
adalah
≥4,00.
Hal
ini
menunjukkan bahwa perolehan skor rata-rata
telah melampaui sebesar 1,05 dari indikator
keberhasilan.
Dampak nyata dari meningkatnya motivasi
belajar adalah meningkatnya ketuntasan hasil
belajar secara klasikal, pada siklus I perolehan
ketuntasan secara klasikal sebesar 75,68 %
dengan nilai rata-rata sebesar 77,84,
sedangkan pada siklus II perolehan ketuntasan
secara klasikal sebesar 97,30 %, dengan ratarata sebesar 85,05. Sehingga dengan demikian
mengalami peningkatan ketuntasan secara
klasikal sebesar 21,62 %, sedangkan
peningkatan rata-rata sebesar 7,21.
d)

Tahap Refleksi
Hasil analisa data peningkatan motivasi dan
hasil belajar peserta didik pada siklus II
adalah 4,65 dan ketuntasan secara klasikal
97,30 % dengan nilai rata-rata 85,05 .
Sedangkan indikator keberhasilan motivasi
belajar ≥ 4,00 dan ketuntasan secara klasikal ≥
85%. Hal ini menunjukkan bahwa, pada siklus
II memperoleh hasil melampaui indikator
keberhasilan yang telah ditetapkan.

Upaya nyata yang dilakukan peneliti telah
membuktikan bahwa peningkatan motivasi belajar
dan hasil belajar IPS bagi peserta didik kelas IXD
semester ganjil tahun pelajaran 2015/2016
merupakan dampak riil dari penerapan pendekatan
saintifik strategi discovery learning dan metode
diskusi di kelas senyatanya.
Karena indikator keberhasilan telah terbukti,
maka tidak perlu ada upaya perbaikan dan
penyempurnaan. Pendekatan Saintifik strategi
discovery learning dan Metode Diskusi telah
mampu meningkatkan motivasi dan hasil belajar
peserta didik yang ditandai dengan tercapainya
indikator keberhasilan dan terjadinya peningkatan
hasil belajar peserta didik baik secara individu
maupun secara klasikal, maka Penelitian Tindakan
Kelas (PTK) dihentikan pada siklus II dengan hasil
memuaskan.

Media Bina Ilmiah 25
belajar bagi peserta didik kelas IXD pada semester
ganjil tahun pelajaran 2015/2016 di SMP Negeri 2
Mataram. Dengan demikian, peran guru lebih
banyak sebagai pembimbing atau fasilitator.
b.

Saran
Disarankan kepada guru mata pelajaran IPS
dapat melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas
untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar
peserta didik dengan mengembangkan modelmodel pembelajaran sesuai dengan perkembangan
kemajuan pengetahuan dan teknologi
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