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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa dengan 

penerapan pendekatan scientific melalui reward bagi siswa kelas X Administrasi 

Perkantoran (AP) 2 SMK N1 Banyudono. Jenis penelitian ini adalah penelitian 

tindakan kelas yang terdiri dari dua putaran, tiap putaran terdiri dari dua 

pertemuan yang meliputi mengarahkan siswa untuk mempelajari materi konsep 

(mengamati), membimbing siswa dalam pemecahan masalah (mencoba, 

mengamati dan menanya), meminta siswa untuk berani mempresentasikan hasil 

jawaban (mengamati, menalar, dan membuat jejaring/komunikasi), 

mengembangkan dan menyiapkan jawaban (menalar, mencoba dan membuat 

jejaring/komunikasi), dan menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan 

masalah (refleksi dan evaluasi tehadap permasalahan). Siswa kelas X AP 2 

berperan sebagai subjek penerima tindakan yang berjumlah 32 siswa, peneliti 

berperan sebagai subyek pemberi tindakan, sedangkan obyek penelitian adalah 

aktivitas belajar siswa. Metode pengumpulan data yang digunakan saat penelitian 

adalah metode observasi, catatan lapangan, wawancara, tes dan dokumentasi. 

Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah proses analisis data, 

penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah peningkatan 

aktivitas belajar siswa yang dapat dilihat dari indikator yaitu: (1) Mengajukan 

pertanyaan sebelum tindakan 6,25%, putaran I 32,26%, putaran II 63,33%; (2) 

Mengerjakan soal di depan kelas sebelum tindakan 15,63%, putaran I 41,94%, 

putaran II 83,33%; (3) Mengemukakan pendapat sebelum tindakan 6,25%, 

putaran I 22,58%, putaran II 50,00%. Berdasarkan uraian yang telah 

dikemukakan dapat disimpulkan bahwa penerapan pendekatan scientific melalui 

reward dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa. 

 

Kata kunci: Aktivitas, pendekatan scientific, reward. 
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PENDAHULUAN 

Dalam proses pembelajaran banyak sekali permasalahan-permasalahan yang 

muncul selama proses pembelajaran. Permasalahan tersebut bisa berasal dari 

siswa atau guru. Salah satu permasalahan yang berasal dari guru adalah guru yang 

kurang berkompeten akan memotivasi yang mampu membangkitkan semangat 

siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran dan melaksanakan proses 

pembelajaran yang kurang maksimal, sedangkan permasalahan yang berasal dari 

siswa salah satunya adalah rendahnya aktivitas belajar siswa. Aktivitas belajar 

siswa adalah suatu rasa lebih suka tanpa ada yang menyuruh terhadap 

pembelajaran matematika. 

Hasil observasi terhadap proses pembelajaran matematika di kelas X 

Administrasi Perkantoran (AP) II SMKN 1 Banyudono menunjukkan bahwa 

aktivitas belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran matematika rendah, hal itu 

dapat dilihat dari jumlah seluruh siswa sebanyak 32, terdapat 2 siswa (6,25 %) 

yang mengajukan pertanyaan, 2 siswa (6,25%) yang berani mengemukakan 

gagasan atau pendapat, 5 siswa (15,63%) yang mempresentasikan hasil pekerjaan 

di depan kelas, dan yang lainnya hanya mendengarkan dan menulis hasil kerja. 

Rendahnya aktivitas belajar siswa bisa disebabkan karena guru yang kurang 

berkompeten akan memotivasi yang mampu membangkitkan semangat siswa 

untuk aktif dalam proses pembelajaran dan melaksanakan proses pembelajaran 

yang kurang maksimal. Siswa akan lebih termotivasi jika dari aktivitas belajarnya 

tersebut mendapatkan penghargaan (reward) yang memuaskan dari guru atau 

pihak pengajar sebagai tanda penghargaan atas aktivitas belajarnya tersebut. 

Hanya saja guru hanya melakukan pengajaran secara konvensional, sehingga 

siswa merasa bosan dan tidak bersemangat dalam mengikuti pembelajaran 

matematika. Selain itu cara penyampaian materi ajar yang kurang jelas juga 

sangat berpengaruh terhadap aktivitas belajar siswa. Cara penyampaian materi 

yang kurang jelas mengakibatkan siswa mengalami kesulitan memahami materi 

yang di ajarkan. 

Banyak sekali penelitian tentang aktivitas belajar siswa, namun belum ada 

jawaban yang memuaskan. Sedangkan penelitian tentang pendekatan scientific 



dalam pembelajaran matematika belum banyak dilakukan. Hal tersebut 

dikarenakan   pendekatan scientific merupakan pendekatan yang baru serta 

menjadi ciri khas dari kurikulum 2013. Pendekatan scientific/ilmiah dalam proses 

pembelajaran bukan hal yang aneh tetapi itulah yang seharusnya terjadi dalam 

proses pembelajaran karena sesungguhnya pembelajaran itu sendiri merupakan 

proses ilmiah. 

Dalam proses pembelajaran yang menggunakan pendekatan scientific ini 

mencakup tiga ranah yaitu sikap, pengetahuan dan ketrampilan. Sehingga aktivitas 

belajar siswa diharapkan dapat melahirkan peserta didik yang produktif, kreatif, 

inovatif, dan afektif melalui pengetahuan sikap, ketrampilan dan pengetahuan 

yang terintegrasi. Pendekatan scientific dalam pembelajaran meliputi mengamati, 

menanya, menalar, mencoba, membuat jejaring/komunikasi. 

Banyak para ahli yang meyakini bahwa melalui pendekatan 

scientific/ilmiah, selain dapat menjadikan siswa lebih aktif dalam mengkonstruksi 

pengetahuan dan ketrampilan, juga mendorong siswa untuk melakuakan 

penyelidikan guna menemukan fakta-fakta dari suatu fenomena atau kejadian. 

Artinya dalam proses pembelajaran, siswa dibelajarkan dan dibiasakan untuk 

menemukan kebenaran ilmiah. 

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti terdorong untuk melakukan 

penelitian dengan penerapan pendekatan scientific melalui reward di SMKN 1 

Banyudono kelas X. Dengan penerapan pembelajaran tersebut, diharapkan 

aktivitas siswa dalam belajar matematika akan meningkat. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) atau istilah 

dalam bahasa Inggris adalah Classroom Action Research (CAR) yang mempunyai 

arti sebuah kegiatan penelitian yang dilakukan di kelas. Penelitian ini 

dimaksudkan untuk memberi informasi tentang langkah-langkah yang tepat dalam 

rangka meningkatkan aktivitas belajar matematika siswa dengan penerapan 

pendekatan scientific melalui reward. 



PTK adalah penelitian tindakan yang dilakukan di kelas dengan tujuan 

memperbaiki/meningkatkan mutu praktik pembelajaran (Suharsini Arikunto, 

2007: 58). PTK juga merupakan penelitian yang bersifat reflektif (Sutama, 2011: 

16). PTK harus tertuju atau mengenai hal-hal yang terjadi di dalam kelas. PTK 

dilakukan oleh peneliti, guru, dan kepala sekolah di kelasatau di sekolah tempat 

guru mengajar dengan penekanan pada penyempurnaan atau peningkatan proses 

pembelajaran. 

Dalam penelitian ini, subjek pemberi tindakan adalah peneliti. Siswa 

sebagai subjek penerima tindakan, yaitu siswa kelas X AP 2 berjumlah 32 siswa. 

Obyek penelitian yang diteliti adalah pembelajaran matematika dalam usaha 

meningkatkan aktivitas belajar siswa dengan penerapan pendekatan scientific 

melalui reward. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan yang berbasis kelas kolaboratif 

berdasarkan permasalahan yang muncul dalam kegiatan pembelajaran di 

kehidupan sehari-hari di SMK N1 Banyudono. Diharapkan dari penelitian ini 

dapat menghasilkan cara untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa dengan 

penerapan pendekatan scientific melalui reward. Kegiatan pemecahan masalah 

diawali dari: perencanaan (planning), pelaksanaan (action), pengumpulan data 

(observing), menganalisis data atau informasi untuk memutuskan kelebihan 

maupun kelemahan tindakan tersebut (reflecting). 

Dalam pengambilan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu: (1) 

metode tes digunakan mengetahui hasil belajar matematika berupa soal evaluasi 

yang diberikan oleh guru berupa soal uraian, (2) metode observasi untuk 

mengamati secara langsung dengan teliti tentang aktivitas belajar siswa dengan 

menerapkan pendekatan scientific, (3) catatan lapangan digunakan untuk mencatat 

kejadian-kejadian yang penting dalam suatu proses pembelajaran sebagai sumber 

data, (4) dokumentasi dalam penelitian ini berupa RPP, daftar nama siswa, 

pedoman observasi, catatan lapangan, lembar tanggapan guru serta foto setiap 

pelaksanaan tindakan. 

Teknik analisis data dalam penelitian ini berupa: (1) proses analisis data 

yang dilakukan dengan mengumpulkan data di tempat penelitian, (2) penyajian 



data berupa mengumpulkan informasi mengenai data kemudian disusun secara 

runtut, dan (3) verifikasi data (penarikan kesimpulan) dilakukan pada setiap 

tindakan yang pada akhirnya dapat dijadikan menjadi kesimpulan. Pada analisis 

hasil yang ditekankan pada siswa berupa: keberanian siswa bertanya, keberanian 

siswa mengerjakan soal didepan kelas, dan keberanian siswa mengemukakan 

pendapat. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dialog awal peneliti melakukan observasi pembelajaran awal yang 

dilakukan pada tanggal 3 Oktober 2013 di kelas X AP2 yang terdiri dari 32 siswa. 

Tujuan dari observasi awal ini memperjelas sekaligus menentukan indikator yang 

akan dicapai dari aktivitas belajar matematika diantaranya adalah mengajukan 

pertanyaan, mengemukakan pendapat, dan mengerjakan soal di depan kelas. 

Dialog awal juga menghasilkan kesepakatan bahwa untuk mengatasi 

masalah-masalah dalam upaya meningkatkan aktivitas belajar matematika bagi 

siswa, alternatif pembelajaran yang dilaksanakan adalah dengan penerapan 

pendekatan scientific melalui reward. Hasil penelitian mengenai aktivitas belajar 

siswa kelas X AP2 mulai dari sebelum tindakan sampai putaran kedua pertemuan 

kedua dapat ditunjukkan sebagai berikut. 

Tabel 1. Data Peningkatan Aktivitas Belajar siswa 

No 

Indikator 

Kemampuan 

Aktivitas Belajar 

Sebelum 

Tindakan 

Sesudah Tindakan 

Putaran I Putaran II 

Pertemuan I Pertemuan II Pertemuan I Pertemuan II 

1. Mengajukan 

Pertanyaan 

2 siswa 

(6,25%) 

5 siswa 

(15,63%) 

10 siswa 

(31,25%) 

13 siswa 

(41,94%) 

19 siswa 

(63,33%) 

2. Mengerjakan 

Soal di depan 

Kelas 

5 siswa 

(15,63%) 

9 siswa 

(28,13%) 

13 siswa 

(40,63%) 18 siswa 

(58,06%) 

25 siswa 

(83,33%) 

3. Mengemukakan 

Pendapat 

2 siswa 

(6,25%) 

4 siswa 

(12,5%) 

7 siswa 

(21,88%) 

10 siswa 

(32,26%) 

15 siswa 

(50,00%) 



 

 

Grafik 1. Data Peningkatan Aktivitas Belajar siswa 
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melalui reward sebagai upaya untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa pada 

pokok bahasan persamaan dan pertidaksamaan linear. Hal ini dapat terlihat dari 
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siswa(28,13%), pada putaran I pertemuan kedua ada 13 siswa(40,63%), dan pada 

putaran II pertemuan pertama ada 18 siswa(58,06%), pada putaran II pertemuan 

kedua ada 25 siswa(83,33%); mengemukakan pendapat sebelum dilakukan 

penelitian ada 2 siswa(6,25%), pada putaran I pertemuan pertama ada 4 

siswa(12,50%), pada putaran I pertemuan kedua ada 7 siswa(21,88%), dan pada 

putaran II pertemuan pertama ada 10 siswa(32,26%), pada putaran II pertemuan 

kedua ada 15 siswa(50,00%). 
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Dalam penelitian ini terbukti bahwa aktivitas belajar siswa mengalami 

peningkatan yang signifikan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan 

oleh peneliti dengan penerapan pendekatan scientific melalui reward. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh beberapa 

peneliti terdahulu, salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Hua Cheng 

(2011), menyatakan bahwa siswa selalu aktif dan menciptakan kerjasama dalam 

mengajukan pertanyaan kepada guru dan pemecahan masalah bersama-sama 

dalam kelompok belajar. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi 

Noviawati (2009), mengemukakan bahwa keberanian siswa dalam mengerjakan 

soal didepan kelas mencapai 72,5%, dan Hua Cheng (2011), menyatakan bahwa 

siswa yang selalu aktif dalam pembelajaran matematika dan suasana dikelas 

tercipta kerjasama antar siswa dalam pemecahan masalah. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi 

Noviawati (2009) mengemukakan bahwa dalam mengajukan pertanyaan mencapai 

65% dan Lu Chung Chin (2010) bahwa mendorong untuk berdiskusi dalam 

pemecahkan masalah. 

Berdasarkan uraian diatas disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti sejalan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian yang telah 

dilakukan oleh peneliti pada kelas X AP2 SMK N1 Banyudono dengan penerapan 

pendekatan scientific melalui reward dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa. 

Peningkatan tersebut dapat dilihat berdasarkan indikatornya, yaitu: siswa 

mengajukan pertanyaan, siswa mengerjakan soal di depan kelas, dan siswa 

mengemukakan pendapat. 

 

KESIMPULAN 

Penerapan pendekatan scientific melalui reward untuk meningkatkan 

aktivitas belajar siswa. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada siswa 

kelas X AP2 SMK N1 Banyudono, peningkatan tersebut dapat dilihat dari 

indikator sebagai berikut: (1) mengajukan pertanyaan sebelum dilakukan 

penelitian ada 2 siswa (6,25%), pada putaran I pertemuan pertama ada 5 siswa 



(15,63%), pada putaran I pertemuan kedua ada 10 siswa (31,25%), dan pada 

putaran II pertemuan pertama ada 13 siswa (41,94%), pada putaran II pertemuan 

kedua ada 19 siswa (63,33%); (2) mengerjakan soal di depan kelas sebelum 

dilakukan penelitian ada 5 siswa (15,63%), pada putaran I pertemuan pertama ada 

9 siswa (28,13%), pada putaran I pertemuan kedua ada 13 siswa (40,63%), dan 

pada putaran II pertemuan pertama ada 18 siswa (58,06%), pada putaran II 

pertemuan kedua ada 25 siswa (83,33%); (3) mengemukakan pendapat sebelum 

dilakukan penelitian ada 2 siswa (6,25%), pada putaran I pertemuan pertama ada 4 

siswa (12,50%), pada putaran I pertemuan kedua ada 7 siswa (21,88%), dan pada 

putaran II pertemuan pertama ada 10 siswa (32,26%), pada putaran II pertemuan 

kedua ada 15 siswa (50,00%). 
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