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PENINGKATAN HASIL BELAJAR IPA SISWA KELAS VII.1 SMPN 3
GUNUNG TALANG BERBANTUAN MEDIA BERBASIS KOMPUTER

Oleh:
Rossydiana, S.Pd.

(Guru IPA di SMPN 3 Gunung Talang, Kab. Solok)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya hasil belajar IPA
siswa di kelas VII.1 SMPN 3 Gunung Talang. Tujuan penelitian ini adalah
mendeskripsikan peningkatan hasil belajar IPA siswa kelas VII.1 SMPN 3
Gunung Talang Kabupaten Solok. Jenis penelitian ini adalah Penelitian
Tindakan Kelas yang terdiri atas 4 tahapan, yaitu: perencanaan, tindakan,
pengamatan, dan refleksi. Subyek penelitian ini berjumlah 21 orang siswa.
Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah dengan melakukan
observasi dan melaksanakan tes. Data dianalisis dengan menggunakan
teknik analisis data kualitatif dan kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian,
dapat disimpulkan bahwa media berbasis komputer berupa slide power
point dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas VII.1 SMPN 3
Gunung Talang, Kabupaten Solok.

kata kunci: hasil belajar, IPA, media berbasis komputer

PENDAHULUAN

Supriyadi (2010: 2) menyatakan bahwa IPA adalah suatu bentuk

metode yang berpangkal pada pembuktian hipotesa. IPA berkaitan

dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA

bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-

fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan

suatu proses penemuan (Pusat Kurikulum, 2006:4). Senada dengan hal

tersebut, Trianto (2011:136-137) menyatakan bahwa pada hakikatnya IPA

dibangun atas dasar produk ilmiah, proses ilmiah, dan sikap ilmiah.

Abdullah Aly (2008:18) menjelaskan bahwa IPA adalah suatu
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pengetahuan teoritis yang diperoleh/ disusun dengan cara yang khas/

khusus, yaitu melakukan observasi eksperimentasi, penyimpulan,

penyusunan teori, eksperimentasi, observasi dan demikian seterusnya

kait-mengkait antara cara yang satu dengan yang lain.

Trianto menambahkan bahwa IPA adalah suatu kumpulan teori

yang sistematis, penerapannya secara umum terbatas pada gejala-gejala

alam, lahir dan berkembang melalui metode ilmiah seperti observasi dan

eksperimen serta menuntut sikap ilmiah seperti rasa ingin tahu, terbuka,

jujur, dan sebagainya. Dengan demikian, IPA pada hakikatnya adalah

ilmu untuk mencari tahu, memahami alam semesta secara sistematik dan

mengembangkan pemahaman ilmu pengetahuan tentang gejala alam

yang dituangkan berupa fakta, konsep, prinsip, dan hukum yang teruji

kebenarannya. Namun, IPA bukan hanya merupakan kumpulan

pengetahuan berupa fakta, konsep, prinsip, melainkan suatu proses

penemuan dan pengembangan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan

pengetahuan harus melalui suatu rangkaian kegiatan dalam metode

ilmiah serta menuntut sikap ilmiah.

Dalam pengelolaan pembelajaran IPA di sekolah, guru harus dapat

memberikan pengetahuan peserta didik mengenai konsep yang

terkandung dalam materi IPA tersebut. Selain konsep, hendaknya guru

dapat menanamkan sikap ilmiah melalui model-model pembelajaran

yang dilakukannya. Jadi pelajaran IPA tidak hanya bermanfaat dari segi

materinya, namun bermanfaat juga terhadap penanaman nilai-nilai yang

terkandung ketika proses pembelajarannya.
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Metode keilmuwan merupakan dasar pemahaman terhadap

hakikat IPA dapat diperoleh dan diterapkan melalui pembelajaran IPA.

Hakikat IPA menyatakan bahwa terdapat keterampilan proses intelektual

yang harus dimiliki oleh setiap individu dalam pembelajaran IPA,

yaitu: (1) membangun prinsip melalui induksi; (2) menjelaskan dan

meramalkan; (3) pengamatan dan mencatat data; (4) identifikasi dan

mengendalikan variabel; (5) membuat grafik untuk menemukan

hubungan; (6) perancangan dan melaksanakan penyelidikan ilmiah; (7)

menggunakan teknologi dan matematika selama penyelidikan; (8)

menggambarkan simpulan dari bukti-bukti (I Gusti Ayu Tri Agustiana,

2014:433).

I Gusti Ayu Tri Agustiana (2014:434) mengungkapkan bahwa

terkait dengan produk dan proses IPA, pembelajaran IPA harus

menghantarkan peserta didik menguasai konsep-konsep IPA dan

keterkaitannya untuk dapat memecahkan masalah dalam kehidupan

sehari-hari yang sesuai dengan sikap IPA. Peserta didik diharapkan

tidak hanya sekedar tahu (knowing) dan hafal (memorizing) tentang konsp-

konsep IPA, tetapi harus mengerti dan paham (to understand) terhadap

konsep-konsep tersebut dan menghubungkan keterkaitan suatu konsep

dengan konsep lain.

I Gusti Ayu Tri Agustiana (2014:435) menambahkan bahwa dalam

proses pembelajaran IPA, keempat unsur (sikap, proses, produk, dan

aplikasi) diharapkan dapat muncul sehingga peserta didik dapat

mengalami proses pembelajaran secara utuh, memahami fenomena alam

melalui kegiatan pemecahan masalah, metode ilmiah, dan meniru cara

ilmuwan bekerja dalam menemukan fakta baru. Dengan demikian, dapat
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dikatakan bahwa pembelajaran IPA merupakan interaksi yang terjadi

antara siswa dengan guru beserta sumber belajar yang menggabungkan

berbagai bidang kajian IPA agar peserta didik mempelajari diri sendiri

dan alam sekitar secara utuh melalui metode ilmiah untuk memecahkan

masalah serta mengaplikasikanya dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan pengalam penulis selama mengajar di kelas VII.1,

proses dapat dijelaskan bahwa terdapat peserta didik yang meletakkan

kepalanya di atas meja, berbicara dengan teman sebangkunya tidak

membicarakan materi pelajaran, apabila di nasihati guru tetap ramai dan

terdapat peserta didik yang memperoleh nilai tidak mencapai KKM. Hal

tersebut dapat dipengaruhi oleh guru mengajar menggunakan metode

ceramah dan kurang melibatkan peserta didik dalam pembelajaran. Saat

dilakukan wawancara dengan salah satu guru IPA, alasan menggunakan

metode ceramah adalah untuk mengejar materi yang terlalu banyak dan

terdapat jam pelajaran yang terpotong karena digunakan oleh kegiatan

lain, sehingga guru menggunakan metode ceramah agar materi yang

tertinggal cepat selesai. Padahal selain menggunakan metode ceramah,

guru dapat memberikan tugas individu/ kelompok kepada siswa dengan

memberikan permasalahan yang ada di lingkungannya sehingga siswa

dapat membangun konsep dan mendapatkan pengetahuan dari tugas

yang berisi permasalahan yang diberikan oleh guru.

Setelah melakukan pengamatan, hal ini dapat disebabkan oleh

beberapa faktor, yaitu: (1) selama proses pembelajaran berlangsung hanya

sebagian kecil peserta didik yang melakukan interaksi dengan guru (2)

kurangnya kemampuan pemecahan masalah dan ide-ide kreatif dari

peserta didik saat guru memberikan permasalahan mengenai materi,
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jawaban yang diberikan peserta didik tidak bervariatif dan kurang

maksimal, masih mengacu pada text book (3) ketika guru memberikan

pertanyaan atau soal tidak ada peserta didik dengan inisiatif sendiri maju

ke depan kelas untuk menjawab, peserta didik baru maju setelah ditunjuk

oleh guru dan ketika maju peserta didik tampak kurang percaya diri, (4)

kurangnya kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah saat

diberi persoalan oleh guru, (5) pada saat dilakukan tes di akhir

pembelajaran hanya sedikit peserta didik yang mendapatkan nilai tuntas,

dan (6) dari penilaian proses maupun tes akhir menunjukkan nilai KKM

IPA masih belum optimal.

Dalam hubungannya dengan kurikulum yang digunakan sekarang,

yaitu Kurikulum 2013 yang secara jelas memberikan kebebasan kepada

guru untuk membentuk kompetensi siswa sesuai dengan kebutuhan dan

minat siswa. Pada kurikulum tersebut menyatakan bahwa keberhasilan

proses belajar mengajar tidak hanya ditentukan oleh hasil akhir saja, akan

tetapi proses pembelajarannya juga diperhatikan. Dalam penerapan

kurikulum saat ini, guru dituntut untuk dapat menyampaikan materi

tidak hanya dalam bentuk hafalan-hafalan melainkan harus menanamkan

pemahaman yang mendalam kepada peserta didik yang pada akhirnya

peserta didik dapat memahami dan mengembangkan apa yang telah

diperolehnya. Berhasil atau tidaknya pencapaian pembelajaran

tergantung pada proses belajar yang dilakukan oleh peserta didik dan

guru menggunakan model dan strategi pembelajaran yang bervariasi.

Agar proses pembelajaran berhasil, diperlukan pembelajaran yang dapat

menciptakan interaksi secara langsung antar peserta didik, suasana belajar

menarik dan menyenangkan, sehingga peserta didik bersemangat dalam
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pembelajaran yang melibatkan permasalahan, menuangkan ide-ide dari

pemikiran mereka, dan melakukan kegiatan dari ide-ide yang mereka

dapatkan.

Salah satu usaha guru dalam mewujudkan tujuan mata pelajaran

IPA pada Kurikulum 2013 di SMP adalah menggunakan media yang

inovatif. Media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak

dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara yaitu perantara

sumber pesan dengan penerima pesan. Secara ringkas Arsyad (2006:4)

mengartikan media adalah alat yang menyampaikan pesan-pesan

pengajaran. Hamalik (1982:22) memberikan pengertian media pendidikan

sebagai alat, metode, dan teknik yang digunakan dalam rangka lebih

mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam

proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Sedangkan Sadiman

(2006:6) mengartikan bahwa media sebagai segala sesuatu yang dapat

digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima

sehingga dapat merangsang pikiran, peraasaan, perhatian, dan minat

serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi.

Media inovatif yang menjadi kecenderungan saat ini adalah media

berbasis komputer. Komputer memiliki kemampuan untuk menyajikan

proses pembelajaran interaktif. Krisnadi (2004:271) menyebutkan bahwa

aplikasi komputer dalam pembelajaran, umumnya dikenal dengan istilah

Computer Assisted Instruction (CAI) dalam bahasa Indonesia disebut

Pembelajaran Berbasis Komputer. Wahyudiono (2011) CAI adalah aplikasi

komputer sebagai bagian integral dalam sistem pembelajaran terhadap

proses belajar dan mengajar yang bertujuan membantu siswa dalam

belajarnya bisa melalui pola interaksi dua arah melalui terminal komputer
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maupun multi arah yang diperluas melalui jaringan komputer (baik lokal

maupun global) dan juga diperluas fungsinya melalui interface

(antarmuka) multimedia.

CAI merupakan suatu sistem komputer yang dapat

menyampaikan pengajaran secara langsung kepada para siswa dengan

cara berinteraksi dengan mata pelajaran yang diprogramkan ke dalam

sistem (Sudjana dan Riva’i, (2007:138). CAI juga bermacam-macam

bentuknya bergantung kecakapan pendesain dan pengembang

pembelajarannya, bisa berbentuk permainan (games), mengajarkan

konsep-konsep abstrak yang kemudian dikonkritkan dalam bentuk visual

dan audio yang dianimasikan.

METODOLOGI

Penelitian yang dilaksanakan ini merupakan Penelitian Tindakan

Kelas (PTK). Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VII.1 SMPN 3

Gunung Talang Kabupaten Solok yang berjumlah 21 orang. Penelitian ini

terdiri atas 2 siklus dengan 4 tahapan, yaitu: perencanaan, pelaksanaan,

observasi, dan refleksi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini

menggunakan teknik observasi dan tes hasil belajar/ tertulis. Teknik

penganalisisan data penelitian ini menggunakan statistik deskriptif, yaitu

mencari persentase atau rata-rata hasil belajar IPA siswa kelas VII.1 di

SMPN 3 Gunung Talang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Hasil Penelitian
a. Perencanaan

Perencanaan merupakan tahapan pertama dalam penelitian

tindakan kelas. Tahap perencanaan dilakukan sebelum proses

pembelajaran berlangsung. Peneliti melakukan beberapa kegiatan dalam
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merencanakan penelitian. Kegiatan yang dilakukan pada tahap

perencanaan adalah mendiagnosa kesulitan belajar siswa. Hal ini

dilakukan dengan cara melihat hasil belajar siswa. Pada tahap ini, peneliti

mempersiapkan perangkat pembelajaran berupa silabus, Rencana

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), lembar penilaian, dan lain-lain.

b. Pelaksanaan

Kegiatan pendahuluan diawali dengan pembacaan doa dan

memeriksa kehadiran siswa. Kemudian, guru melanjutkan membuka

pelajaran dengan melakukan apersepsi dan memotivasi siswa agar siswa

terfokus perhatiannya pada PBM yang akan dilaksanakan. Guru

menjelaskan tujuan pembelajaran dan mengaitkannya dengan materi

pembelajaran sekarang, serta menyampaikan standar kompetensi,

kompetensi dasar, dan indikator yang harus dicapai. Selain itu, pada

aktivitas belajar siswa telihat siswa memperhatikan penjelasan materi

yang disampaikan guru dengan serius.

Pada kegiatan ini, guru menjelaskan secara singkat tentang materi

IPA melalui penayangan presentasi slide power point, kemudian guru

menjelaskan langkah-langkah yang akan dikerjakan dalam mengerjakan

LKS. Siswa diminta duduk berkelompok dengan memilih anggota sendiri

yang terdiri atas 5 orang. Setiap kelompok diberikan kasus-kasus

berbentuk soal-soal IPA melalui penayangan presentasi slide power point.

Kemudian guru memberikan rambu-rambu atau instruksi pelaksanaan

LKS, guru memberikan contoh cara mengerjakan soal latihan kepada

siswa melalui penayangan presentasi slide power point.
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Setelah diberi waktu menyaksikan contoh, siswa menirukan

langkah yang berpedoman pada model yang telah ditayangkan melalui

presentasi slide power point. Setelah itu, siswa mengkomunikasikan hasil

diskusi di depan kelas dan guru memberikan penilaian atau penguatan

untuk hasil refleksi, dan kemudian bersama-sama siswa guru

menyimpulkan pelajaran. Selanjutnya, kegiatan penutup PBM dengan

meminta siswa untuk mengulang pelajaran di rumah. Selain itu, siswa

dan guru melakukan refleksi terhadap kegiatan PBM yang telah

dilaksanakan.

c. Observasi

Pengamatan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tindakan

pendahuluan, kegiatan inti, hingga tindakan penutup. Serangkaian proses

pelaksanaan tindakan diamati baik mengamati perilaku/ aktivitas belajar

siswa selama proses pembelajaran berlangsung maupun aktivitas

mengajar guru, dengan menggunakan lembar observasi. Hasil

pengamatan selama proses pembelajaran siklus 1 dan 2 dapat dilihat dari

tabel berikut ini.

Tabel Hasil Pengamatan Siklus 1 dan Siklus 2

No. Indikator
Siklus 1 Siklus 2

F (%) F (%)

1 Siswa mengamati guru ketika menjelaskan
materi

12 57,1 18 85,7

2 Siswa mencari cara untuk menyelesaikan
masalah yang diberikan guru

11 52,3 19 90,4

3 Siswa mengikuti instruksi yang diarahkan
oleh guru

14 66,6 19 90,4

4 Siswa saling bekerja sama dalam
menyelesaikan tugas yang diberikan oleh
guru

16 76,1 20 95,2

5 Siswa mengerjakan atau melaksanakan tugas
praktik yang diberikan guru

21 100 21 100
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Berdasarkan tabel hasil pengamatan siklus 1 dan siklus 2, dapat

dijelaskan bahwa ada 5 indikator aktivitas belajar siswa. Kelima indikator

aktivitas belajar siswa, yaitu: (1) siswa mengamati guru ketika

menjelaskan materi, (2) siswa mencari cara untuk menyelesaikan masalah

yang diberikan guru, (3) siswa mengikuti instruksi yang diarahkan oleh

guru, (4) siswa saling bekerja sama dalam menyelesaikan tugas yang

diberikan oleh guru, dan (5) siswa mengerjakan atau melaksanakan tugas

praktik yang diberikan guru. Selanjutnya, penjelasan lengkap mengenai

pengamatan pada siklus 1 dan 2 dapat dilihat dari uraian berikut ini.

a. Pada siklus 1 terdapat 57,1% siswa mengamati guru ketika

menjelaskan materi IPA dan meningkat pada siklus 2 hingga mencapai

85,7%.

b. Pada siklus 1 terdapat 52,3% siswa mencari cara untuk menyelesaikan

masalah yang diberikan guru dan meningkat pada siklus 2 hingga

mencapai 90,4%.

c. Pada siklus 1 terdapat 66,6% siswa mengikuti instruksi yang diarahkan

oleh guru dan meningkat pada siklus 2 hingga mencapai 90,4%.

d. Pada siklus 1 terdapat 76,1% siswa saling bekerja sama dalam

menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru dan meningkat pada

siklus 2 hingga mencapai 95,2%.

e. Pada siklus 1 dan siklus 2 terdapat 100% siswa mengerjakan atau

melaksanakan tugas praktik yang diberikan guru.

2. Peningkatan Hasil Belajar

Berdasarkan hasil tes praktik terhadap kemampuan siswa dalam

memahami materi dan konsep mata pelajaran IPA, maka dapat diperoleh
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data peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan media

berbasis komputer, seperti yang dinyatakan pada tabel berikut.

Tabel Nilai Tes Hasil Belajar IPA Siklus 1 dan Siklus 2

Kode Siswa Nilai Hasil Belajar IPA Siswa
Siklus 1 Siklus 2

01 78 85
02 72 78
03 68 80
04 72 85
05 65 78
06 80 90
07 83 85
08 74 85
09 74 78

010 63 68
011 60 68
012 62 75
013 68 76
014 54 65
015 62 74
016 80 85
017 82 82
018 75 75
019 76 78
020 73 93
021 80 90

Jumlah 1501 1673
Rata-rata 71,47 79,66

Dari data yang disajikan pada tabel nilai hasil belajar IPA siswa

kelas VII.1 SMPN 3 Gunung Talang di atas, terlihat bahwa nilai rata-rata

kemampuan siswa dalam memahami materi IPA dengan menggunakan

media berbasis komputer pada siklus I adalah 71,47 dengan nilai tertinggi

83 dan nilai terendah 54. Selain itu, terjadi peningkatan yang cukup

signifikan kemampuan siswa dalam memahami materi IPA dengan

menggunakan media berbasis komputer pada siklus II, yaitu: 79,66

dengan nilai tertinggi 93 dan nilai terendah 65. Selanjutnya, dapat
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dipahami bahwa penggunaan media berbasis komputer dapat

meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas VII.1 SMPN 3 Gunung Talang

dengan peningkatan mencapai 7,5%.

d. Refleksi

Hasil diskusi antara peneliti bersama kolaborator dilakukan setelah

proses belajar mengajar berakhir. Peneliti dapat menemukan hal-hal yang

sudah dilakukan telah berjalan dengan baik sesuai rancangan yang telah

direncanakan atau tidak. Berdasarkan pelaksanaan siklus 1 dan 2, maka

dapat direfleksikan bahwa: (1) belum siswa mengamati guru ketika

menjelaskan materi, (2) siswa belum secara mandiri mencari cara untuk

menyelesaikan masalah yang diberikan guru, dan (3) beberapa siswa

belum mengikuti instruksi yang diarahkan oleh guru. Oleh sebab itu,

diperlukan bimbingan guru dalam mengamati setiap aktivitas siswa yang

belum antusias mengerjakan tugas praktik yang diberikan oleh guru.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat

disimpulkan bahwa penggunaan media berbasis komputer berupa slide

power point di kelas VII.1 SMPN 3 Gunung Talang dapat meningkatkan

hasil belajar IPA siswa. Oleh sebab itu dapat disarankan  agar guru IPA

lebih meningkatkan hasil belajar IPA siswa dengan menggunakan

presentasi slide power point dan membuat berbagai tayangan atau media

inovatif.
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