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Abstrak 

Kurangnya peran aktif siswa selama proses pembelajaran mengakibatkan kurang 

terlatih untuk mengembangkan kemampuan deklaratif dan keterampilan prosedural 

yang berdampak pada rendahnya hasil belajar. Oleh karena itu dilakukan penelitian 

yang bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran fisika di 

kelas X-2 SMA PGRI 6 Banjarmasin. Tujuan khusus penelitian adalah 

mendeskripsikan keterlaksanaan RPP, keterampilan prosedural dan hasil belajar 

terhadap proses pengajaran langsung. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan 

kelas yang terdiri atas 2 siklus dengan model Hopkins di mana setiap siklus meliputi 

perencanaan, pelaksanaan/observasi, dan refleksi. Teknik pengumpulan data berupa tes, 

observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif 

kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Keterlaksanaan RPP 

selama proses pembelajaran meningkat yaitu 3,1 pada siklus I menjadi 3,7 pada siklus 

II (2) keterampilan prosedural juga meningkat dari 3,12 terkategori baik menjadi 3,55 

terkategori sangat baik (3) peningkatan persentase ketuntasan hasil belajar siswa secara 

klasikal yaitu pada siklus I sebesar 55% (tidak tuntas), pada siklus II sebesar 80% 

(tuntas). Simpulan bahwa penerapan model pengajaran langsung dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa di kelas X-2 SMA PGRI 6 Banjarmasin. 

Kata kunci: Model pengajaran langsung, hasil belajar 

 

I.  PENDAHULUAN 

 

Fisika merupakan salah satu 

pelajaran di Sekolah Menengah Atas 

yang mempelajari tentang pengetahuan 

alam. Pada tingkat sekolah, fisika 

dipandang penting untuk diajarkan 

kepada peserta didik, Departemen 

Pendidikan Nasional menyatakan bahwa 

mata pelajaran fisika juga dimaksudkan 

sebagai wahana untuk menumbuhkan 

kemampuan berpikir yang berguna 

untuk memecahkan masalah  di dalam 

kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu 

dibutuhkan adanya model pembelajaran 

yang sesuai dengan karakteristik materi 

yang diajarkan. 

Berdasarkan  hasil pengamatan 

yang dilakukan oleh peneliti selama 

Praktik Pengalaman Lapangan 2 (PPL 2) 

di SMA PGRI 6 Banjarmasin pada tahun 

pelajaran 2014/2015 semester ganjil 

diperoleh bahwa selama ini hasil belajar 

siswa dalam pembelajaran fisika masih 

rendah. Selama ini proses belajar 

mengajar fisika hanya bersumber pada 

guru. Siswa kurang diberi kesempatan 

untuk berperan aktif, akibatnya siswa 

tidak terlatih untuk mengembangkan 

kemampuan deklaratif dan prosedural. 

Sebagian siswa juga memandang 
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pelajaran fisika sebagai mata pelajaran 

yang sulit dipahami. Sehingga hal ini 

berdampak pada hasil belajar siswa yang 

rendah pula. Hal ini dapat dilihat dari 

hasil ujian tengah semester 

menunjukkan bahwa dari 40 siswa 

hanya 18 siswa yang memenuhi kriteria 

ketuntasan minimum (KKM), sedangkan 

22 siswa di bawah KKM. Oleh karena 

itu, diperlukan suatu model 

pembelajaran yang mampu 

mengoptimalkan hasil belajarnya. 

Berdasarkan masalah diatas maka 

perlu suatu model pembelajaran yang 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa, 

sehingga diharapkan seluruh siswa dapat 

memperoleh nilai diatas Kriteria 

Ketuntasan Minimum (KKM) atau 

minimal memperoleh nilai KKM yang 

telah ditetapkan yaitu 70. Salah satu 

upaya untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa adalah dengan menerapkan model 

pengajaran langsung yaitu suatu model 

pengajaran dimana siswa belajar secara 

langsung dari demonstrasi pengetahuan 

oleh guru khususnya untuk memperoleh 

pengetahuan deklaratif dan prosedural.  

Teori belajar yang melandasi model 

pengajaran langsung adalah teori 

behaviorisme dan teori belajar sosial. 

Berdasarkan kedua teori tersebut, 

pengajaran langsung menekankan 

belajar sebagai perubahan perilaku. 

Teori behaviorisme menyatakan bahwa 

perubahan tingkah laku siswa 

merupakan respon terhadap lingkungan 

dan hasil belajar, dimana lingkungan 

belajar merupakan stimulus yang dapat 

dikondisikan oleh guru agar diperoleh 

perilaku siswa yang diharapkan. Majid 

(2013) mengemukakan beberapa 

kelebihan model pengajaran langsung 

sebagai berikut: 1) Guru dapat 

mengendalikan isi materi  2) dapat 

diterapkan secara efektif dalam kelas 

yang besar maupun kecil, 3) merupakan 

cara yang paling efektif untuk 

mengajarkan konsep dan keterampilan-

keterampilan  kepada siswa yang 

berprestasi rendah, 4) menekankan 

kegiatan mendengarkan (melalui 

ceramah), 5) model pengajaran langsung 

dapat memberikan tantangan untuk 

mengatasi kesenjangan antara teori (hal 

yang seharusnya) dan observasi 

(kenyataan yang terjadi), 6) Siswa yang 

tidak dapat mengarahkan diri sendiri 

dapat tetap berprestasi apabila model 

pengajaran langsung digunakan secara 

efektif. 

Tujuan dari penelitian ini secara 

umum adalah “Mendeskripsikan Cara 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada 

Pembelajaran Fisika Melalui Model 

Pengajaran Langsung di Kelas X-2 SMA 

PGRI 6 Banjarmasin”. Adapun tujuan 

penelitian secara khusus adalah 

mendeskripsikan keterlaksanaan 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) selama proses belajar mengajar 

melalui model pengajaran langsung, 

keterampilan prosedural siswa dan hasil 

belajar siswa melalui model pengajaran 

langsung pada pembelajaran fisika di 

kelas X-2 SMA PGRI 6 Banjarmasin. 

II.  METODE PENELITIAN 

 

Jenis penelitian ini adalah 

penelitian tindakan kelas (PTK) yang 

bertujuan untuk mengatasi adanya 

masalah yang ada dalam kelas X-2 SMA 

PGRI 6 Banjarmasin berkaitan dengan 

keterampilan prosedural dan hasil 

belajar siswa yang masih rendah. 

Adapun alur penelitian tindakan kelas 

dalam penelitian ini menggunakan alur 

penelitian tindakan kelas model Hopkins 

sebagai berikut: 

Tiga tahap penelitian kelas yang 

dirumuskan oleh Hopkins adalah 

sebagai berikut: 

(1) Perencanaan, meliputi : menyusun 

RPP pengajaran langsung materi 

pokok optika geometris untuk 2 

siklus (1 siklus dilaksanakan dalam 

2 pertemuan), menyusun LKS 

untuk siklus I pada pertemuan  I: 

pemantulan cahaya, LKS untuk 

pertemuan II: pembiasan cahaya, 

LKS untuk siklus II pada 
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pertemuan I: alat optik mata, 

kamera dan lup dan pertemuan II: 

mikroskop dan teropong, menyusun 

materi ajar yang berisikan materi 

optika geometris, menyusun THB I: 

pemantulan cahaya dan pembiasan 

cahaya, THB II: alat-alat optik, 

menyusun lembar pengamatan 

keterlaksanaan RPP dan lembar 

observasi keterampilan prosedural 

yang akan dimati oleh 2 orang 

pengamat. 

(2)  Pelaksanaan dan Observasi  

Setelah kegiatan 

perencanaan selesai tahap 

berikutnya adalah melaksanakan 

kegiatan skenario pembelajaran 

yang telah direncanakan, dan 

sebagai pengajar adalah peneliti 

sendiri. Selama melakukan 

tindakan kelas, maka dilakukan 

observasi oleh obsever (teman 

sejawat) tentang keterlaksanaan 

RPP selama proses pembelajaran 

berlangsung  dan keterampilan 

prosedural siswa dalam 

mengerjakan LKS. Di setiap akhir 

siklus pembelajaran dilakukan tes 

hasil belajar. 

(3) Refleksi 

Setelah semua data 

terkumpul meliputi keterlaksanaan 

RPP, keterampilan prosedural 

siswa, dan tes hasil belajar, 

selanjutnya dilakukan analisis dan 

refleksi antara guru/peneliti dan 

observer. Kemudian dilakukan 

analisis data melalui reduksi data, 

paparan, dan kesimpulan. 

Berdasarkan hasil refleksi, maka 

kesalahan yang terjadi  dapat 

diperbaiki pada siklus berikutnya. 

 

Subjek dalam penelitian ini adalah 

siswa kelas X-2 SMA PGRI 6 

Banjarmasin semester genap (semester 

2) tahun pelajaran 2015/2016 yang 

berjumlah 40 orang.  Objek penelitian 

adalah hasil belajar siswa pada 

pembelajaran fisika terhadap 

pelaksanaan model pengajaran langsung. 

Teknik yang digunakan untuk 

mengumpulkan data dalam penelitian ini 

diantaranya adalah tes,yang dilakukan 

untuk memperoleh data tentang hasil 

belajar siswa  yang dilakukan setelah 

dua kali pertemuan untuk satu siklus, 

yaitu berupa soal-soal essay untuk 

mengetahui ketuntasan belajar siswa 

terhadap materi ajar yang telah 

disampaikan. Lembar observasi, 

dilakukan untuk mengetahui 

keterlaksanaan RPP pencapaian 

keterampilan prosedural siswa.  

Data hasil penelitian ini dianalisis 

dengan menggunakan teknik analisis 

deskriptif kuantitatif dan kualitatif . Data 

yang bersifat kuantitatif akan dianalisis 

dengan persentase sedangkan data yang 

bersifat kualitatif yaitu data yang berupa 

kalimat dilakukan reduksi data, 

pemisahan atau pengelompokkan 

sehingga dapat disimpulkan. 

 

III.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil observasi keterlaksanaan RPP 

model pengajaran langsung oleh kedua 

pengamat melalui lembar pengamatan 

keterlaksanaan RPP pada siklus I dan 

Siklus II dapat dilihat dalam Tabel 1 dan 

2 di bawah ini: 
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Tabel 1. Rekapitulasi keterlaksanaan RPP siklus I  

Fase 
Pertemuan 

1 

Pertemuan 

2 
Rata-rata Kategori 

Fase 1 3.4 3.3 3.4 Sangat Baik 

Fase 2 3 2.9 3.0 Baik 

Fase 3 3 3 3 Baik 

Fase 4 3 3.6 3.3 Sangat Baik 

Fase 5 2.75 3 2.9 Baik 

Rata-rata keseluruhan 3.03 3.2 3.1 Baik 

Reliabilitas 0.4 0.64 0.52 Agak Rendah 

 

 

Tabel  2.  Rekapitulasi keterlaksanaan RPP siklus II 

 

Fase 
Pertemuan 

1 

Pertemuan 

2 

Rata-

rata 
Kategori 

Fase 1 3,6 4 4 Sangat Baik 

Fase 2 3,7 3,8 3,75 Sangat Baik 

Fase 3 3,5 3,5 3,5 Sangat Baik 

Fase 4 3,5 3,5 3,5 Sangat Baik 

Fase 5 4 4 4 Sangat Baik 

Rata-rata keseluruhan 3,68 3,8 3,7 Sangat Baik 

Reliabilitas 0,64 0,76 0,70 Cukup  

 

Berdasarkan Tabel 1 di atas dapat 

kita lihat rata-rata keterlaksanaan RPP 

pada siklus I untuk setiap fase sudah 

berkategori baik. Adapun rata-rata 

keseluruhan keterlaksanaan RPP yaitu 3,1 

yang terlaksana baik dengan reliabilitas 

sebesar 0,52 yang berkategori agak 

rendah. 

Berdasarkan Tabel 2 di atas dapat 

dilihat rata-rata keseluruhan 

keterlaksanaan RPP pada siklus II yaitu 

3,7 yang berkategori sangat baik. Seluruh 

fase pengajaran langsung pun sudah 

terlaksana dengan sangat baik dengan 

reliabilitas 0,70 yang berkategori cukup. 

Tabel 1 di atas menunjukkan hasil 

observasi keterlaksanaan RPP pada 

siklus I guru mengalami masalah pada 

pengelolaan waktu.. Ketika jam 

pelajaran hampir berakhir, guru baru 

selesai membimbing untuk menuliskan 

hasil diskusi siswa di papan tulis 

sehingga guru kurang maksimal dalam 

keterlaksaannya. Karena diperlukan 

waktu yang lama untuk 

mendemonstrasikan pengetahuan atau 

mengajarkan langkah-langkah 

menyelesaikan masalah kepada siswa 

yang kemampuan aplikasinya yang 

kurang. 
Adapaun keterlaksanaan RPP pada 

siklus I secara keseluruhan sudah terlaksa 

dengan baik yaitu 3,1 dengan reliabilitas 

0,52 yang berkategori agak rendah. Untuk 

mengatasi masalah pada siklus I, 

dilakukan upaya guru dengan lebih 

bijaksana lagi mengelola waktu yang 
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tersedia agar pembelajaran dapat berjalan 

secara optimal dan tepat waktu.  

Pada pelaksanaan siklus II guru tidak 

lagi mengalami masalah pada pengelolaan 

waktu karena keterlaksanaan RPP pada 

siklus II keterlaksanaan RPP pada siklus II 

meningkat secara keseluruhan yaitu 3,7 

yang berkategori sangat baik dengan 

reliabilitas 0,70 yang berkategori cukup. 

Meningkatnya keterlaksanaan RPP pada 

siklus II dibandingkan pada siklus I 

karena guru mampu beradaptasi dengan 

siswa dan sudah mampu mengelola 

pembelajaran dengan baik. 

Keterampilan prosedural siswa dalam 

pembelajaran diamati oleh dua orang 

pengamat untuk setiap kali pertemuan 

yang diamati adalah Lembar Kerja Siswa 

(LKS) menggunakan rubrik keterampilan 

prosedural yang telah ditelaah oleh dosen 

pembimbing, adapun keterampilan 

prosedural siswa yang diperoleh adalah 

sebagai berikut.  

 

Tabel  3.  Rekapitulasi keterampilan 

prosedural siklus I 

Siklus I 
Aspek yang diamati 

1 2 3 

Pertemuan 1 2.85 3.23 2.73 

Pertemuan 2 3.1 3.5 3.33 

Rata-rata 2.98 3.37 3.03 

Rata-rata 

keseluruhan 3.12 

Kategori Baik 

Reliabilitas 1 

Kategori Tinggi 

 

 

 

 

 

Tabel  4.  Rekapitulasi keterampilan 

prosedural siklus II 

Siklus II 
Aspek yang diamati 

1 2 3 

Pertemuan 1 3.33 3.68 3.55 

Pertemuan 2 3.43 3.73 3.58 

Rata-rata 3.38 3.71 3.57 

Rata-rata 

keseluruhan 3.55 

Kategori Baik 

Reliabilitas 1 

Kategori Tinggi 

 

Tabel 3 memperlihatkan skor rata-

rata keterampilan prosedural siswa selama 

proses pembelajaran model pengajaran 

langsung pada siklus I berkategori baik. 

Skor rata-rata keterampilan prosedural 

siswa pada siklus II menjadi berkategori 

sangat baik. Adapun keterampilan 

prosedural yang diamati ada tiga macam 

diantaranya: (1) memahami masalah, (2) 

merancang rencana penyelesaian soal dan 

(3) melaksanakan rencana penyelesaian 

soal. Keterampilan prosedural di amati 

oleh 2 orang pengamat dengan 

menggunakan rubrik.  

Tabel 4 memperlihatkan 

keterampilan prosedural siswa pada siklus 

II yang terdiri dari tiga aspek yaitu aspek 

memahami masalah, merancang 

penyelesaian soal dan melaksanakan 

rencana penyelesaian. Secara keseluruhan 

keterampilan prosedural siswa sudah 

berkategori sangat baik dengan skor rata-

rata 3,55 dan reliabilitas 1 yang 

berkategori tinggi. Keterampilan 

prosedural siswa pada siklus II mengalami 

peningkatan dibandingkan pada siklus I. 

Berdasarkan Tabel 3 dan Tabel 4.  

dapat dilihat peningkatan skor rata-rata 

keseluruhan keterampilan prosedural 

siswa pada siklus II dibandingkan pada 

siklus I yaitu dari 3,12 menjadi 3,55. 
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Meningkatnya keterampilan prosedural 

siswa pada siklus II karena guru lebih 

memberikan penekanan pada saat 

mendemonstrasikan langkah-langkah 

dalam menyelesaikan soal. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut 

bahwa penerapan model pengajaran 

langsung dapat meningkatkan 

keterampilan prosedural siswa. Menurut 

Nur (2008) Model pengajaran langsung 

telah dirancang secara khusus untuk 

memebelajarkan siswa tentang 

keterampilan prosedural untuk 

melekasanakan keterampilan kompleks 

dan sederhana. Hal ini sesuai juga sesuai 

dengan kajian teori bahwa model 

pengajaran langsung dapat 

mengembangkan pengetahuan deklaratif 

dan keterampilan prosedural siswa 

(Shoimin, 2016). 

Hasil belajar siswa didapatkan dari 

tes hasil belajar (THB) yang dilakukan 

kepada seluruh siswa kelas X-2 SMA 

PGRI 6 Banjarmasin pada akhir siklus. 

Setelah dilakukan analisis dan 

perhitungan, rekapitulasi hasil belajar 

yang diperoleh siswa setelah dilakukan 

pengajaran pada siklus I dapat dilihat pada 

Tabel 5 dan 6 berikut. 

 

Tabel 5. Rekapitulasi hasil belajar siswa 

siklus I 
No klasifikasi Ketuntasan 

minimal 

perindividu 

Jumlah 

siswa 

Persentase 

ketuntasan 

individu 
(%) 

1 Tuntas ≥ 70 22 55 

2 Tidak 

tuntas 

< 70 18 45 

Jumlah 40 100 

 

 

 

 

 

 

Tabel 6.  Rekapitulasi hasil belajar siswa 

siklus II 
No Klasifikasi Ketuntasan 

minimal 

perindividu 

Jumlah 

siswa 

Persentase 

ketuntasan 

individu 

(%) 

1 Tuntas ≥ 70 32 80 

2 Tidak 

tuntas 

< 70 8 20 

Jumlah 40 100 

 

Tabel 5 menunjukkan bahwa 

Ketuntasan individual pada siklus I adalah 

sebesar 55 % yang artinya dari 40 siswa 

ada 18 orang siswa yang masih belum 

tuntas dan 22 siswa lainnya sudah tuntas. 

Hal ini menunjukkan pada siklus 1 belum 

mencapai indikator ketuntasan individual 

yaitu 70%. Sehingga diperlukan suatu 

tindakan perbaikan pada siklus II untuk 

lebih meningkatkan pencapaian 

ketuntasan individual pada siklus 

berikutnya, yaitu guru harus lebih intensif 

membimbing siswa yang mengalami 

kesulitan dalam memahami materi 

pembelajaran agar ketuntasan yang sudah 

tercapai bisa ditingkatkan dan tidak 

menurun pada siklus II. Tindakan ini perlu 

dilakukan karena pada hasil tes belajar 

pada siklus I teridentifikasi siswa masih 

lemah dalam mengaplikasikan rumus ke 

dalam soal dan mengoperasikan 

perhitungan. 

Tabel 6 menunjukkan ketuntasan 

individual pada siklus II mengalami 

peningkatan jika dibandingkan dengan 

siklus I dimana ketuntasan individual 

sudah tercapai sebesar 80% yang artinya 

dari 40 orang siswa hanya 8 orang siswa 

yang belum tuntas, sedangkan 32 siswa 

lainnya sudah mencapai ketuntasan. 

Pencapaian ketuntasan individual pada 

siklus II mengalami peningkatan yaitu 

melampaui batas minimum indikator 

ketuntasan individual sebesar 70 %. 

Peningkatan hasil belajar pada siklus II ini 

dikarenakan keterampilan prosedural 

siswa yang juga meningkat pada siklus II. 
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VI. PENUTUP 

 

Simpulan 

Untuk dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa guru lebih membimbing 

siswa dalam setiap fase yaitu sebagai 

berikut: 

(1) Pada fase satu dari model pengajaran 

langsung guru menyiapkan siswa  

untuk belajar dengan 

mendemonstrasikan salah satu 

peristiwa yang berkaitan dengan 

materi yang akan disampaikan untuk 

mengoptimalkan pengetahuan siswa 

dan menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai 

sehingga siswa lebih terfokus untuk 

belajar. 

(2) Pada fase kedua guru menjelaskan 

langkah-langkah (prosedur) dalam 

menyelesaikan soal seperti, 

memahami masalah, merancang 

rencana penyelesaian soal dan 

melaksankan rencana penyelesaian 

soal.  

(3)  Pada fase ketiga guru membimbing 

siswa dalam menyelesaiakan soal-

soal sebagai latihan. 

(4)  Pada fase keempat guru mengecek 

pemahaman siswa dengan cara 

meminta salah satu siswa maju 

kedepan untuk menjelaskan 

jawabannya kepada teman-temannya. 

(5)  Pada fase kelima yang merupakan 

fase penutup dalam model pengajaran 

langsung guru memberikan latihan 

lanjutan untuk memantapkan 

pemahaman siswa dalam 

meyelsaikan soal agara siswa 

memperoleh hasil belajar yang lebih 

baik. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat 

diuraikan temuan sebagai berikut: 

(1) Keterlaksanaan RPP model 

pengajaran langsung pada setiap 

siklus mengalami peningkatan dari 

berkategori baik menajdi sangat baik, 

dengan skor rata-rata keterlaksanaan 

pada siklus I sebesar 3,1 dan pada 

siklus II meningkat menjadi 3,7. Hal 

ini terjadi karena guru lebih 

memeperhatikan alokasi waktu. 

(2) Keterampilan prosedural siswa dapat 

meningkat dengan menerapkan 

model pengajaran langsung, yaitu 

pada siklus I keterampilan prosedural 

siswa secara keseluruhan  baik 

dengan kategori 3,12. Pada siklus II 

mengalami peningkatan skor secara 

keseluruhan yaitu 3,55 dengan 

kategori sangat baik. Peningkatan 

keterampilan prosedural siswa pada 

siklus II ini terjadi karena guru lebih 

menekankan siswa dalam langkah-

langkah memecahkan soal. 

(3) Hasil belajar siswa secara klasikal 

pada siklus I dan siklus II meningkat 

dari 50% menjadi 80%. 
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