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SMK NEGERI 4 SURAKARTA TAHUN PELAJARAN  

2012/2013 
 

Retno Fitriyani A420090158, Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta 
 

                                                            Abstrak 
 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan belajar Biologi 

materi bumi dan benda langit pada siswa kelas X Program Keahlian Akomodasi 

Perhotelan 1 SMK N 4 Surakarta tahun pelajaran 2012/2013 melalui penggunaan 

media Audio visual dan Strategi small group discussion. Keaktifan siswa sangat 

kurang sebelum diberikan tindakan kelas dan guru sudah mengupayakan alternatif 

pemecahannya, antara lain: diskusi bervariasi, dan tanya jawab. Hasilnya 

penerapan strategi pembelajaran tersebut belum mampu meningkatkan keaktifan 

siswa. Solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah dengan penggunaan 

media Audio visual dan Strategi small group discussion.. Subjek  pelaksanaan 

tindakan adalah siswa kelas X Program Keahlian Akomodasi Perhotelan 1 SMK 

N 4 Surakarta yang berjumlah 37 siswa. Data penelitian ini dikumpulkan melalui 

informan atau narasumber, tempat dan peristiwa berlangsungnya aktifitas 

pembelajaran. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi 

dan wawancara. Prosedur dalam penelitian ini terdapat empat tahap yaitu 

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Penelitian tindakan kelas ini 

dilakukan melalui dua siklus. Diharapkan dengan penggunan media Audio visual 

dan Strategi small group discussion. Keaktifan siswa dalam proses belajar IPA 

Biologi materi bumi dan benda langit pada siswa kelas X Program Keahlian 

Akomodasi Perhotelan 1 SMK N 4 Surakarta Tahum Pelajaran 2012/2013 dapat 

meningkat minimal 75% dari 37 siswa. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat keaktifan siswa pada materi 

bumi dan benda langit pada siswa kelas X Program Keahlian Akomodasi 

Perhotelan 1 SMK N 4 Surakarta Tahun Pelajaran 2012/2013 yaitu dari yang aktif 

bertanya, kerja kelompok berpendapat dan menjawab pertanyaan sebelum 

diadakan penelitian tindakan kelas adalah 10 siswa (37%). Setelah dilakukan 

tindakan yang telah disepakati yaitu dengan penggunaan media Audio visual dan 

Strategi small group discussion, siklus I meningkat menjadi 17 siswa (46%) dan 

siklus II meningkat menjadi 31 siswa (84%). Berdasarkan data hasil penelitian 

tindakan kelas tersebut maka Berdasarkan data hasil penelitian tindakan kelas 

tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dengan Penggunaan Media Audio visual 

dan Strategi small group discussion dapat Meningkatkan Keaktifan Belajar 

Biologi Materi bumi dan benda langit pada Siswa Kelas X Program Keahlian 

Akomodasi Perhotelan 1 SMK N 4 Surakarta Tahun Pelajaran 2012/2013”. 

 

Kata Kunci: Media Audio visual, Strategi small group discussion., Keaktifan 

belajar IPA, Bumi Dan Benda Langit. 



 

 

A. LATAR BELAKANG  

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan 

di setiap Negara, karena dengan pendidikan dapat meningkatkan dan 

mengembangkan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta untuk 

menyiapkan generasi masa kini sekaligus masa yang akan datang. Pendidikan 

yang baik adalah pendidikan yang tidak hanya mempersiapkan para siswanya 

untuk sesuatu profesi tetapi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang 

dihadapinya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pendidikan 

hendaknya tidak hanya berorientasi pada masa lalu dan masa kini tetapi 

merupakan proses yang mengantisipasi dan menyiapkan peserta didik pada 

generasi masa depan. Di setiap negara akan selalu berusaha untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan supaya tidak ketinggalan dengan negara 

lain.  

Demi tecapainya tujuan pembelajaran yang diharapkan maka 

perencanaan kegiatan pembelajaran seharusnya tidak tergantung semata-mata 

hanya pada guru, tetapi harus mengoptimalkan potensi yang dimiliki siswa. 

Salah satu cara untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki siswa dalam 

kegiatan pembelajaran adalah dengan melibatkan siswa berperan aktif dalam 

proses pembelajaran. Keaktifan siswa berperan penting dalam mendorong 

siswa untuk melakukan berbagai aktivitas pembelajaran di kelas, sehingga 

dapat menumbuhkan dan memperkuat pemahaman tentang materi pelajaran. 

Namun, pada kenyataannya proses pembelajaran belum sesuai dengan apa 

yang diharapkan, dikarenakan pada  umumnya masih bersifat konvensional, 

dengan menempatkan guru sebagai satu-satunya sumber belajar. Seorang guru 

lebih sering menggunakan metode ceramah tanpa diselingi dengan metode 

pembelajaran aktif, sehingga menyebabkan siswa menjadi pasif dengan hanya 

menerima materi penjelasan dari guru tanpa ikut berperan aktif dalam proses 

pembelajaran, dan menimbulkan rendahnya keaktifan siswa serta tingkat 

perhatian siswa terhadap materi pelajaran menjadi menurun.  

Sekolah sebagai institusi pendidikan dan miniatur masyarakat perlu 

mengembangkan pembelajaran sesuai tuntutan era global. Salah satunya 



 

 

adalah dengan pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif merupakan suatu proses 

belajar yang menumbuhkan dinamika belajar bagi peserta didik, yang 

dikembangkan dengan cara membantu peserta didik untuk membangun 

keterkaitan antara pengetahuan dan pengalaman. 

Hasil wawancara dengan Drs. Djarot selaku guru IPA Biologi SMK 

Negeri 4 Surakarta pada hari Senin, 10 September 2012 diketahui bahwa 

dalam proses pembelajaran IPA Biologi terdapat banyak masalah yang 

dihadapi guru di dalam kelas. Salah satu masalahnya yaitu interaksi 

pembelajaran dikelas yang relative masih rendah dan berlangsung satu arah. 

Hal tersebut terjadi karena saat proses pembelajaran IPA Biologi guru sering 

menggunakan metode ceramah yang divariasikan dengan tanya jawab 

sehingga siswa merasa bosan. 

Melihat kelemahan menggunakan metode ceramah banyak siswa yang 

bosan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam proses pembelajaran perlu 

diterapkan strategi yang bisa membangkitkan semangat belajar siswa, melatih 

siswa untuk bertanya, berpendapat, bekerja dalam kelompok yaitu melalui 

penggunaan media Audio Visual dan Small Group Discussion. Penerapan 

strategi ini diharapkan agar dalam proses pembelajaran siswa itu dapat aktif 

dalam hal bertanya, berpendapat, bekerja dalam kelompok sehingga dapat 

meningkatkan prestasi siswa. Selain itu guru harus memberikan bimbingan, 

motivasi, penjelasan, mengerjakan soal dalam LKS, penugasan, pekerjaan 

rumah kepada siswa ketika dalam kerja kelompok hasilnya kurang maksimal. 

Hal ini dilakukan agar kelompok yang hasil kerjanya kurang maksimal 

mendapatkan nilai tambahan.  

Berdasarakan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, 

maka dilakukan penelitian dengan judul “Penerapan Media Audio Visual dan 

Small Group Discussion untuk Meningkatkan Keaktifan Dalam Pembelajaran 

IPA Biologi Materi Bumi dan Benda Langit Siswa Kelas X Program Keahlian 

Akomodasi Perhotelan 1 SMK Negeri 4 Surakarta Tahun Pelajaran 

2012/2013”. 

 



 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan 

keaktifan siswa kelas X Program Keahlian Akomodasi Perhotelan 1 SMK N 4 

Surakarta Tahun Pelajaran 2012/2013 dengan menggunakan media Audio 

Visual dan Small Group Discussion. 

C. Landasan Teori  

Permasalahan rendahnya keaktifan siswa dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, diantaranya penggunaan metode dan strategi pembelajaran yang masih 

konvensional, yaitu metode ceramah yang sering digunakan guru dalam proses 

pembelajaran di kelas, sehingga cenderung membuat siswa pasif dan tidak 

dapat terlibat aktif. Selain itu, seringkali siswa hanya dijadikan objek pasif 

yang hanya mendengarkan dan menghafal apa yang disampaikan guru, tanpa 

melibatkan siswa dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis. 

Mengkaji masalah penggunaan media Audio Visual dan Small Group 

Discussion dikaitkan dengan keaktifan dalam proses pembelajaran pada 

dasarnya merupakan suatu persoalan yang tidak sederhana. Untuk itu, 

dibutuhkan penelaahan yang cukup mendalam mengenai penggunaan media 

Audio Visual dan Small Group Discussion dan peningkatan keaktifan dalam 

proses pembelajaran. Semua itu dipaparkan dalam kajian teoritis sebagai 

berikut ini: 

1. Keaktifan dalam Proses Pembelajaran 

a. Hakekat Keaktifan. Menurut Hasibuan dan Moedjiono (1995:7) 

“keaktifan itu dapat mengambil bentuk yang beraneka ragam seperti, 

misalnya, mendengarkan (ceramah), mendiskusikan, membuat sesuatu, 

menulis laporan, dan sebagainya”. 

b. Pengertian Keaktifan. Menurut Sriyono dkk. (1992:75) “keaktifan 

adalah bahwa pada waktu guru mengajar ia harus mengusahakan agar 

murid-muridnya aktif, jasma 

2. Strategi Pembelajaran. 

Pengertian Strategi Pembelajaran. Menurut Kozna sebagaimana dikutip 

oleh Uno (2007:1) menjelaskan bahwa, strategi pembelajaran adalah 



 

 

”setiap kegiatan yang dipilih yaitu yang dapat memberikan fasilitas atau 

bantuan kepada peserta didik menuju tercapainya tujuan pembelajaran 

tertentu”. Selanjutnya, Dick dan Carey sebagaimana dikutip oleh Uno 

(2007:1) mengemukakan bahwa, strategi pembelajaran merupakan 

”seluruh komponen materi pelajaran dan prosedur atau tahapan kegiatan 

belajar yang atau digunakan oleh guru dalam rangka membantu peserta 

didik mencapai tujuan pembelajaran tertentu”. 

3. Media Audio Visual 

a. Pengertian Media. Menurut Arsyad (2003:3) kata media berasal dari 

bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti „tengah‟, „perantara‟ 

atau „pengantar‟. Selanjutnya menurut Sadiman dkk (2002:6) “media 

adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima 

pesan”. Rumampuk (1988:3) “media adalah kata jamak dari medium 

yang dalam arti umum dipakai untuk menunjukkan alat komunikasi”. 

Sementara menurut Erlina (2010:2) “media mengajar merupakan 

sejumlah alat bantu, bahan simulasi, atau program yang digunakan 

untuk memperlancar dalam kegiatan belajar mengajar”. 

b. Pengertian Audio. Menurut Sudjana dan Ahmad Rivai (1990:129) 

audio adalah serangkaian bahan yang mengandung pesan dalam bentuk 

auditif (pita suara atau piringan suara), sehingga dapat merangsang 

pikiran, perasaan, per-hatian dan kemauan siswa, sehingga antara siswa 

satu dengan siswa yang lain bisa menjalin proses belajar mengajar.  

c. Pengertian Media Audio. Menurut Rinanto (1982:43) media audio ialah 

semua jenis media yang hanya bisa dinikmati oleh indera pendengar, 

dan yang mampu menggugah imajinasi seseorang yang 

mendengarkannya. Misalnya: radio, kaset, piringan hitam, dan 

sebagainya sehingga orang yang mendengarkan akan lebih bisa 

mengerti maksud dan tujuan dari apa yang telah mereka dengarkan. 

4. Strategi Small Group Discussion 

Pengertian StrategiSmall Group Discussion. Pengertian strategi Small 

Group Discussion adalah: 



 

 

suatu proses yang teratur yang melibatkan sekelompok individu 

dalam suatu interaksi tatap muka dengan tujuan untuk membagi informasi, 

membuat keputusan, dan memecahkan masalah (http://mashafid78. 

blogspot.com/2012 11 01archive.html). 

5. Penggunaan Media AudioVisual dan StrategiSmall Group Discussion 

Pengertian Media AudioVisual dan StrategiSmall Group Discussion, 

menurut Surjadi (1989:34-36) pengertian Audio visual dan strategi Small 

GroupDiscussion  adalah serangkaian bahan yang mengandung pesan 

dalam bentuk audiktif (pita suara atau piringan suara) yang berfungsi 

merangsang pikiran, perasaan, penglihatan, perhatian dan kemampuan 

siswa, dan sehingga antara siswa yang satu dengan yang lain bisa menjalin 

proses belajar mengajar dengan proses membuat sebuah kelompok. 

Kemudian membagi kedalam beberapa kelompok kecil (maksimal lima 

siswa) dan dalam tempo yang singkat mendiskusikan suatu topic atau 

memecahkan suatu masalah selanjutnya seorang juru bicara ditunjuk untuk 

melaporkan hasil diskusi dari setiap kelompok kepada siding lengkap 

seluruh kelompok.  

6. Pembelajaran Pendidikan Biologi 

a. Pengertian Pembelajaran.  

Pendidikan dapat didefinisikan sebagai suatu proses dimana 

suatu kegiatan berawal dari suatu situasi yang dihadapi, dengan 

keadaan karakteristik dari suatu perubahan aktifitas tersebut tidak 

dapat dijelaskan dengan dasar kecenderungan-kecenderungan asli, 

kematangan, atau perubahan-perubahan sementara dari organisme. 

b. Hakekat pembelajaran.  

Menurut Usman (2005:1), proses pembelajaran merupakan 

proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas 

dasar hubungan timba balik yang berlangsung dalam situasi edukatif. 

Untuk mendapatkan kondisi pembelajaran yang efektif sedikitnya ada 

5 variabel yang menentukan keberhasilan dalam belajar siswa, yaitu a) 

melibatkan siswa secara aktif, b) menarik minat dan perhatin, c) 



 

 

membangkitkan motivasi siswa, d) prinsip individualitas, e) peragaan 

dalam pembelajaran. 

c.    Hakekat  Belajar  Biologi.  

Surachman (2001), menyatakan bahwa biologi sebagai ilmu 

pengembangan serta sebagai hasil penginderaan atau observasi dan 

penemuan-penemuan. Mengingan cakupannya luas yang dipelajari 

didalam biologi, untuk mempelajarinya orang menggunakan metode 

ilmiah. Sesuai dengan hakikat keilmuan, biologi bersifat dinamis dan 

kebenaran yang ada didalam biologi bersifat sementara. Apabila yang 

diyakini benar, dimasa yang akan dating dengan penemuan-penemuan 

baru yang akan menyebabkan keyakinan tersebut akan mengalami 

perubahan. 

D. METODE PENELITIAN 

a. Tempat penelitian  

Tempat penelitian ini adalah di SMK N 4 Surakarta. Tempat 

penelitian di ruang kelas X Progran Keahlian Akomodasi Perhotelan 1 

yang terdiri dari 37 siswa. 

b. Waktu penelitian  

Tahap-tahap pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan sejak 

persiapan sampai dengan penulisan laporan penelitian secara keseluruhan 

dilakukan kurang lebih empat bulan bulan, yaitu sejak bulan Desember 

2012 sampai dengan bulan Maret 2013. 

c. Subjek Penelitian 

 Menurut Azwar (2003:32) Subjek penelitian merupakan “sumber 

utama data penelitian, yaitu yang memiliki data mengenai variabel-

variabel yang diteliti”. Subjek penelitian pada penelitian ini adalah guru 

IPA kelas X SMK N 4 Surakarta tahun Pelajaran 2012/2013 sebagai 

subjek yang membantu dalam perencanaan dan pengumpulan data 

penelitian. Seluruh siswa kelas X Program Keahlian Akomodasi 

Perhotelan 1 SMK N 4 Surakarta Tahun Pelajaran 2012/2013 sebagai 

subjekpenelitian yang menerima tindakan. Peneliti sebagai subjek yang 



 

 

bertugas umerencanakan, mengumpulkan data, dan membuat kesimpulan 

penelitian. 

1. Jenis dan dan Sumber Data 

Jenis penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

atau Class-room Action Research (CAR). Menurut Hopkins yang dikutip 

Muslich (2009:8) menjelaskan bahwa PTK adalah. 

Penelitian ini dilakukan melalui proses kolaborasi antara guru IPA 

dan peneliti di lingkungan sekolah. Menurut Arikunto (2006: 129), sumber 

data dalam penelitian adalah ”subjek dari mana data diperoleh”. Data 

penelitian yang dikumpulkan berupa informasi tentang keaktifan belajar 

IPA pada siswa di kelas. Data penelitian ini dikumpulkan dari berbagai 

sumber yang meliputi: 

a. Informan atau narasumber, yaitu guru dan siswa kelas X Program 

Keahlian Akomodasi Perhotelan 1 SMK N 4 Surakarta Tahun 

Pelajaran 2012/2013. 

b. Tempat dan peristiwa berlangsungnya aktivitas pembelajaran materi 

Bumi Dan Benda Langit dan aktivitas lain yang berkaitan. Dalam hal 

ini lokasinya adalah SMK N 4 Surakarta Tahun Pelajaran 2012/2013. 

2. Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif ini dapat 

berwujud kata-kata dalam kalimat atau gambar yang mempunyai arti lebih 

dari sekedar angka atau jumlah. Menurut H.B. Sutopo (2002: 23) bahwa 

sumber data dalam penelitian kualitatif dapat berupa manusia dan tingkah 

lakunya, peristiwa, dokumen, dan arsip benda-benda lainya. Dalam 

pengumpulan data peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, 

dan dokumentasi. 

a. Wawancara 

b. Observasi 

c. Dokumentasi 

 

 



 

 

E. HASIL PENELITIAN 

Pembahasan hasil penelitian  kolaboratif antara peneliti dengan guru 

IPA kelas X Aph1  yang terlibat dalam kegiatan ini, serta profil kelas yang 

dibuat oleh guru yang melakukan tindakan kerja kolaborasi dimulai dari: (1) 

perencanaan tindakan, (2) pelaksanaan tindakan, (3) pengamatan tindakan, (4) 

refleksi hasilnya sebagai berikut, tentang proses pembelajaran dengan 

penggunaan media Audio Visual dan strategi Small Group Discussion dan 

hasil penelitian yang dilakukan secara kolaboratif antara peneliti dan guru IPA 

kelas X Aph1 SMK N 4 Surakarta menyatakan bahwa dalam proses 

pembelajaran materi Bumi dan Benda Langit dengan menggunakan media 

Audio Visual dan strategi Small Group Discussion telah memberikan 

dorongan kepada guru IPA kelas X Aph1 SMK N 4 Surakarta   untuk 

mengembangkan model pembelajaran baru yang inovatif dalam melakukan 

pembelajaran yang mengikut sertakan siswa, sehingga dalam proses 

pembelajaran tidak berpusat pada guru dan siswa saja tetapi siswa juga bisa 

bersosialisasi dengan siswa yang lainya. 

Pembelajaran dengan penggunaan media Audio Visual dan strategi 

Small Group Discussion ini meminta peserta didik aktif berinteraksi dengan 

sesama temannya, sehingga mereka lebih aktif dalam bertanya maupun 

berpendapat serta menjawab pertanyaan agar lebih mudah memahami materi 

dan terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Berkaitan dengan adanya 

penggunaan media Audio Visual dan strategi Small Group Discussion ini 

secara perlahan-lahan keaktifan belajar siswa dan konsentrasi serta perhatian 

siswa dalam mengikuti proses pembelajaran mengalami peningkatan disetiap 

tindakan kelas yang dilakukan oleh peneliti. Siswa menjadi semakin senang 

dalam mengikuti pelajaran dan lebih perhatian disetiap mengikuti pelajaran. 

Oleh karena itu, siswa benar-benar memahami pengetahuan yang diberikan 

oleh guru sehingga keaktifan belajar siswa dalam materi ajar dapat maksimal. 

Penggunaan media Audio Visual dan strategi Small Group Discussion 

untuk meningkatkan keaktifan belajar IPA materi Bumi Dan Benda Langit 

pada siswa kelas X Aph1 SMK N 4 Surakarta sebagai rekan kolaborasi 



 

 

melakukan pembenahan pelaksanaan tindakan pada saat proses belajar 

mengajar. Pembenahan tindakan tersebut adalah dengan lebih membuat 

suasana belajar menjadi nyaman dan menyenangkan siswa sehingga keaktifan 

belajar terhadap materi ini dapat meningkat. Jumlah siswa yang aktif 

mengikuti pembelajaran IPA sebelum penelitian hanya 10 siswa (37%) dari 37 

siswa. Kemampuan siswa dalam mengerjakan soal untuk meningkatkan 

keaktifan belajar siswa pada siklus I meningkat menjadi 17 siswa (46%) dari 

37 siswa. Selanjutnya peneliti mengadakan revisi dan evaluasi lagi untuk 

mendapatkan hasil yang optimal, akhirnya peneliti melaksanakan siklus II 

didapatkan hasil 31 siswa atau (84%) dari 37 siswa. Untuk meningkatkan 

keaktifan belajar siswa dalam proses pembelajaran peneliti memberikan 

motivasi-motivasi, dan melakukan proses pembelajaran yang menarik 

sehingga rasa percaya diri dan semangat belajar siswa meningkat yang pada 

akhirnya keaktifan belajar siswa juga ikut meningkat.  

Melalui penggunaan media Audio Visual dan strategi Small Group 

Discussion dapat terlihat bagaimana peningkatan keaktifan belajar siswa 

dalam mengikuti pelajaran, mulai dari sebelum penelitian hingga penelitian 

berakhir. Tingkat keaktifan belajar siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran kelas X Aph1 SMK N 4 Surakarta yaitu sebanyak 10  (37%) 

siswa. Setelah dilakukan tindakan yang disepakati yaitu dengan Penggunaan 

media Audio Visual dan strategi Small Group Discussion pada pembelajaran 

diperoleh hasil yaitu siklus I meningkat menjadi 17 (46%) siswa. Setelah 

dilakukan tindakan yang direvisi pada siklus II diperoleh hasil untuk jumlah 

siswa yang aktif mengikuti proses pembelajaran meningkat menjadi 31(84%) 

siswa. 

Selama proses pembelajaran berlangsung, kualitas pembelajaran pada 

tiap siklusnya mengalami peningkatan secara bertahap dan pada akhirnya 

dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran. Pada siklus I, belum didapatkan hasil yang memuaskan. Hal ini 

disebabkan keadaan siswa yang masih belum mengerti maksud dan tujuan apa 

yang mereka lakukan. Siswa masih asing dengan pembelajaran dengan 



 

 

penggunaan media Audio Visual dan strategi Small Group Discussion. 

Pembelajaran tindakan kelas siklus II berjalan lebih baik jika dibandingkan 

dengan tindakan siklus I. Hasil yang dicapai juga meningkat, hal ini karena 

siswa sudah mengetahui tahap-tahap dalam strategi pembelajaran dengan 

penggunaan media Audio Visual dan strategi Small Group Discussion. 

Gambar berikut adalah grafik perkembangan penggunaan media Audio Visual 

dan strategi Small Group Discussion untuk meningkatkan keaktifan belajar 

siswa mulai dari kondisi awal sampai pada tindakan II. 

Secara keseluruhan 

1. Keaktifan siswa pada kondisi awal sebanyak 10 (37%) siswa. 

2. Keaktifan siswa pada siklus I sebanyak 17 (46%) siswa. 

3. Keaktifan siswa pada siklus II sebanyak  31 (84%) siswa.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti dapat mengetahui kelebihan 

dan kekurangan pembelajaran dengan penggunaan media Audio Visual dan 

strategi Small Group Discussion, yaitu sebagai berikut: 

1. Kelebihan 

Terjadi ketergantungan positif antar siswa dalam memahami 

materi sehingga mendorong siswa untuk aktif. 

a. Siswa dilibatkan dalam perencanaan pengelolaan kelas. 

b. Terjalin hubungan yag bersahabat antara siswa dan guru. 

c. Siswa memiliki banyak kesempatan untuk mengekspresikan 

kemampuan emosi yang dimiliki. 

d. Pembelajaran dengan penggunaan media Audio Visual dan strategi 

Small Group Discussion membuat siswa lebih aktif. 

2. Kekurangan 

a. Dalam pembelajaran dengan penggunaan media Audio Visual dan 

strategi Small Group Discussion ini guru perlu membuat variasi 

suasana yang menarik untuk memudahkan siswa dalam memahami 

materi pelajaran IPA. 

b. Dibutuhkan ruang kelas yang memadai agar pembelajaran dapat 

berjalan dengan lancar. 

c. Dibutuhkan pengelolaan kelas yang baik demi tercapainya tujuan 

yang diharapkan. 



 

 

d. Guru harus bisa mengkondisikan kelas dengan baik agar tidak 

mengganggu kelas lain, karena siswa akan sangat ramai ketika proses 

pembelajaran berlangsung. 

 

F. Simpulan Dan Saran 

Dari penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan terlihat adanya 

perubahan peningkatan hasil belajar IPA pada meteri Bumi Dan Benda  Langit 

pada siswa kelas X Program Keahlian Akomodasi Perhotelan 1 SMK N 4 

Surakarta tahun Pelajaran 2012/2013. Berdasarkan penelitian yang telah 

dilaksanakan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penggunaan media Audio visual dan Small Group Discussion telag mampu 

meningkatkan keaktifan belajar IPA Biologi pada materi Bumi Dan Benda 

Langit hingga sebanyak 31 (84%) siswa dari 37 siswa. Peningkatan 

keaktifan dapat dilihat pada saat siswa diberi pertanyaan dan pada saat 

siswa mengemukakan pendapatnya. 

2. Keaktifan belajar IPA Biologi sebelum menggunakan media Audio visual 

dan Small Group Discussion hanya 10 (37%) siswa dari 37 siswa. 

Selanjutnya setelah penerapan  media Audio visual dan Small Group 

Discussion tersebut hasil dari siklus I meningkatkan keaktifan sebanyak 17 

(46%)siswa dari 37 siswa, kemudian hasil tindakan dari siklus II jumlah 

siswa yang aktif meningkat sebanyak 31 (84%) siswa dari 37 siswa.  

3. Hipotesis yang telah dirumuskan terbukti dengan adanya peningkatan 

keaktifan belajar IPA Biologi pada siswa kelas X Program Keahlian 

Akomodasi Perhotelan 1 SMK N 4 Surakarta. 

 

Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan tersebut, 

maka peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Kepada kepala sekolah 

a.  Sebagai pemimpin dan supervisor hendaknya selalu memantau 

situasi pembelajaran di kelas agar dapat mengetahui masalah- 

masalah yang timbul selama proses pembelajaran berlangsung,  



 

 

b. Menjadi pemimpin dan penggerak perbaikan pembelajaran yang 

melibatkan para guru dan para ahli. 

2. Kepada guru kelas  

a. Hendaknya dapat menggunakan media Audio visual dan Small 

Group Discussion lebih baik lagi serta dapat membangun suasana 

pembelajaran yang menyenangkan, komunikasi efektif yang 

bersifat kekeluargaan ketika mengajar dan hendaknya guru lebih 

memperdalam penguasaan materi IPA Biologi  yang diajarkan. 

3. Kepada peneliti selanjutnya  

a.  Hendaknya melaksanakan penelitian pada jenjang pendidikan 

yang lain dengan memperluas fakto-faktor lain yang dapat 

mempengaruhi motivasi belajar siswa dan prestasi belajar IPA 

siswa. 
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