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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan tentang Hasil Belajar

1. Pengertian Belajar

Belajar adalah suatu kegiatan yang disengaja dengan melalui suatu

proses sehingga menghasilkan perubahan. Perubahan bisa langsung

dirasakan atau dilihat oleh siswa ataupun guru. Menurut defenisi lama,

yang dimaksud dengan belajar adalah menambah dan mengumpulkan

pengetahuan1. Yang diutamakan dalam defenisi ini adalah penguasaan

pengetahuan sebanyak-banyaknya untuk menjadi cerdas atau membentuk

intelektual, sedangkan sikap dan keterampilan diabaikan. Siswa lebih

banyak menghafal pengetahuan yang diberikan melalui beberapa mata

pelajaran, bahkan hanya mengingat-ingat semua pengetahuan yang

dibacanya. Jadi, hasil bacaan diulang-ulang kemudian diekspresikan

secara otomatis. Akibat cara belajar seperti ini aspek pemahaman siswa

kurang diperhatikan karena lebih diutamakan hasil hafalan atau

penerimaan informasi.

1 Sri Anitah W, dkk. Strategi Pembelajaran di SD, Tangerang Selatan: Universitas
Terbuka. 2012, .hlm. 2.3.
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نَاِد َعْن اْألَْعَرِج َعْن أَبِي  ثَنَا اْلقَْعنَبِيُّ َعْن َمالٍِك َعْن أَبِي الزِّ َحدَّ
ُ قَاَل ھَُرْیَرةَ قَالَ  ِ َصلَّى هللاَّ َعلَْیِھ َوَسلََّم ُكلُّ َمْولُوٍد َرُسوُل هللاَّ

بُِل ِمْن یُولَدُ  َرانِِھ َكَما تَنَاتَُج اْإلِ َدانِِھ َویُنَصِّ َعلَى اْلفِْطَرِة فَأَبََواهُ یُھَوِّ
ِ أَفََرأَْیَت  َمْن بَِھیَمٍة َجْمَعاَء ھَْل تُِحسُّ ِمْن َجْدَعاَء قَالُوا یَا َرُسوَل هللاَّ

ُ أَْعلَُم بَِما َكانُوا َعاِملِینَ  یَُموُت َوھَُو َصِغیٌر قَاَل هللاَّ
(رواه أبو داود)
Artinya: Menceritakan kepada kami Al-Qa’nabi dari Malik dari Abi Zinad dari

Al–A’raj dari Abu Hurairah berkata Rasulullah saw bersabda : “Setiap bayi itu

dilahirkan atas fitroh maka kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi,

Nasroni sebagaimana unta yang melahirkan dari unta yang sempurna, apakah

kamu melihat dari yang cacat?”. Para Sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah

bagaimana pendapat tuan mengenai orang yang mati masih kecil?” Nabi

menjawab: “Allah lah yang lebih tahu tentang apa yang ia kerjakan”. (H.R. Abu

Dawud)

Hadis tersebut menjelaskan bahwa setiap anak yang lahir, orang tuanyalah

yang menjadikannya Yahudi, Nasrani dan sebagainya. Begitu juga dalam

proses pembelajaran orang tua dan guru juga sangat menentukan cara

belajar siswa agar siswa dapat mengerti dengan pembelajaran yang sedang

diajarkan.

Menurut Slameto belajar adalah suatu proses atau usaha yang

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku

yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya.2 Djamarah

juga berpendapat bahwa belajar merupakan serangkaian kegiatan jiwa raga

2 Slameto. Op. Cit., hlm. 3.
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untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil pengalaman

yang menyangkut kognitif, efektif, psikimotor.3

Teori Konstruktivisme menyatakan bahwa belajar adalah

keterlibatan anak secara aktif membangun pengetahuan melalui jalur,

seperti membaca, berfikir, mendengarkan, berdiskusi, mengamati, dan

melakukan eksperimen terhadap lingkungan serta melaporkannya.4

Sedangkan Trianto mengartikan belajar sebagai perubahan pada individu

yang terjadi melalui pengalaman, dan bukan karena pertumbuhan atau

perkembangan tubuhnya atau karakteristik seseorang sejak lahir.5

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat didefenisikan secara

sederhana bahwa belajar adalah proses perubahan kepribadian manusia

dari belum tahu menjadi tahu, dari tidak paham menjadi paham, dari

kurang terampil menjadi terampil, dari tidak bisa menjadi bisa, dari

kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru, yang dapat ditunjukkan dalam

bentuk pengetahuan, pemahaman, sikap dan kemampuan serta bermanfaat

bagi lingkungan maupun individu itu sendiri.

2. Pengertian Hasil Belajar

Mulyono Abdurrahman mengemukakan bahwa hasil belajar adalah

kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar.6

Sudjana menyatakan bahwa hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan

3 Saiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, hlm. 126.
4 Martinis Yamin dan  Bnasu I. Ansari, Taktik Mengembangkan Kemampuan Individual

Siswa, Jakarta: Gaung Persada Press, 2008, hlm. 95.
5 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif, Jakarta: Kencana, 2010,

hlm.16
6 Mulyono Abdurrahman, Pendidikan bagi Anak Berkesulitan Belajar, Jakarta: Rineka

Cipta, 2003, hlm. 37.
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yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya.7 Menurut

Etin Slihatin hasil belajar pada dasarnya merupakan suatu kemampuan

yang berupa keterampilan dan perilaku baru sebagai akibat latihan atau

pengalaman.8

Pengertian hasil belajar juga dikemukakan oleh Dimyati yang

menyatakan bahwa hasil belajar adalah hasil dari suatu interaksi tindak

belajar dan tindak mengajar. Dari sisi guru tindak mengajar diakhiri

dengan evaluasi belajar. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan

berakhirnya penggal dan puncak proses belajar. Hasil belajar, untuk

sebagian adalah berkat tindak guru, suatu pencapaian tujuan pengajaran.

Pada bagian lain merupakan peningkatan kemampuan mental siswa.

Dampak pengajaran adalah hasil yang dapat diukur seperti tertuang dalam

angka rapor dan dampak pengiring adalah terapan pengetahuan dan

kemampuan dibidang lain, suatu transfer belajar.9

Berdasarkan uraian teori-teori di atas dapat didefinisikan secara

sederhana bahwa hasil belajar adalah kompetensi dan kemampuan yang

dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya dalam bentuk

angka-angka atau skor dari hasil tes setelah proses pembelajaran.

Sedangkan hasil belajar IPA dalam penelitian ini adalah kompetensi yang

dicapai atau dimiliki  siswa dalam bentuk angka-angka atau skor dari hasil

tes setelah mengikuti proses pembelajaran IPA.

7 Nana Sudjana, Op. Cit., hlm. 22.
8 Etin Solihatin, Strategi Pembelajaran PPKN, Jakarta: Bumi Aksara, 2012, hlm. 5.
9 Dimyati dan Mudjono, Belajar dan Pembelajaran, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm. 3.
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3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar

Menurut Slameto faktor yang mempengaruhi belajar adalah:

a. Faktor-faktor Intern, terdiri dari:

1) Faktor Jasmaniah

Adalah faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik individu.

Jasmani pada umumnya sangat mempengaruhi aktivitas belajar

seseorang, seperti faktor kesehatan dan faktor cacat tubuh.

2) Faktor Psikologis

Faktor psikologis adalah keadaan psikologis seseorang yang dapat

mempengaruhi proses belajar. Sekurang-kurangnya ada tujuh

faktor yang tergolong ke dalam faktor psikologis yang utama yang

mempengaruhi belajar. Faktor-faktor itu adalah inteligensi,

perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, kesiapan.

3) Faktor Kelelahan

Kelelahan pada seseorang walaupun sulit untuk dipisahkan tetapi

dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kelelahan jasmani dan

kelelahan rohani (bersifat psikis). Kelelahan jasmani terlihat

dengan lemah lunglainya tubuh dan timbul kecendrungan untuk

membaringkan tubuh. Sedangkan kelelahan rohani dapat dilihat

dengan adanya kelesuan dan kebosanan, sehingga minat dan

dorongan untuk menghasilkan sesuatu hilang.
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b. Faktor-faktor Ekstern

1) Faktor Keluarga

Siswa yang belajar akan menerima pengaruh dari keluarga berupa:

cara orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana

rumah tangga dan keadaan ekonomi keluarga.

2) Faktor Sekolah

Faktor sekolah yang mempengaruhi hasil belajar ini mencakup

metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa

dengan siswa, disiplin sekolah, pelajaran dan waktu sekolah, standar

pelajaran, keadaan gedung, metode belajar dan tugas rumah.

3) Masyarakat

Masyarakat merupakan faktor ekstern yang juga berpengaruh

terhadap belajar siswa. Pengaruh itu terjadi karena keberadaannya

siswa dalam masyarakat, media massa, teman bergaul, bentuk

kehidupan masyarakat yang mempengaruhi belajar.10

Menurut Muhibin Syah, faktor-faktor yang turut menentukan efisiensi dan

tingkat keberhasilan belajar siswa adalah pendekatan belajar (approach to

learning) dan strategi atau kiat melaksanakan pendekatan serta metode belajar.11

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa guru merupakan salah satu

faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Untuk meningkatkan hasil belajar guru

dituntut  mampu menggunakan berbagai macam strategi pembelajaran, tujuannya

agar pada saat pembelajaran tidak membosankan dan mampu menarik perhatian

siswa.

10 Slameto, Op. Cit., hlm. 54-70.
11 Muhibin Syah, Psikologi Belajar, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2011, hlm. 133.
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B. Tinjauan tentang Strategi Permainan Beban Pikiran

1. Pengertian Strategi Pembelajaran

Pada mulanya istilah strategi digunakan dalam dunia militer yang

diartikan sebagai cara menggunakan seluruh kekuatan militer untuk

memenangkan suatu peperangan. Dalam dunia pendidikan, strategi

diartikan sebagai a plan method, or series of ectivities designed to echies a

particular educational goal.12 Menurut Dageng yang dikutip oleh Made

wena mengemukakan bahwa strategi pembelajaran merupakan cara-cara

yang berbeda untuk mencapai hasil pembelajaran yang berbeda di bawah

kondisi yang berbeda.13

Pengertian strategi pembelajaran dikemukakan oleh Darmansyah

mengatakan bahwa strategi pembelajaran merupakan cara

pengorganisasian isi pelajaran, penyampaian pelajaran, dan pengelolaan

kegiatan belajar dengan menggunakan berbagai sumber belajar yang dapat

dilakukan guru untuk mendukung terciptanya efektifitas dan efisiensi

proses pembelajaran.14 Senada dengan hal tersebut berikut pendapat para

ahli tentang strategi pembelajaran yang dikutip oleh Darmansyah, yaitu:

a. Menurut Romiszowki menyatakan bahwa strategi pembelajaran adalah

sebagai titik pandang dan arah berbuat yang diambil dalam rangka

memilih metode pembelajaran yang tepat, yang selanjatnya

mengarahkan pada lebih khusus yaitu rencana, taktik dan latihan.

b. Menurut Reigeluth menyatakan bahwa strategi pembelajaran adalah

cara pandang dan pola pikir guru dalam mengajar.

12 Wina sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan,
Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 125-126.

13
Made Wena, Strategi Pembelajaran inovatif Kontemporer, Jakarta: Sinar Grafika

Offset, 2011, hlm. 5.
14 Darmansyah, Strategi Pembelajaran Menyenangkan dengan Humor, Jakarta: Bumi

Aksara, 2010, hlm. 17.



17

c. Abizar menyatakan bahwa strategi pembelajaran adalah pandangan

yang bersifat umum dari tindakan untuk menentukan metode yang

akan dipakai dengan tujuan utama agar pemerolehan pengetahuan oleh

siswa lebih optimal.

d. Depdiknas menyatakan bahwa strategi pembelajaran adalah cara

pandang dan pola pikir guru dalam mengajar agar pembelajaran lebih

efektif.15

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat  disimpulkan bahwa

strategi pembelajaran adalah cara pandang, pola berfikir dan arah berbuat

yang diambil guru dalam memilih metode pembelajaran yang

memungkinkan efektifnya pembelajaran. Dengan strategi pembelajaran

mendukung terciptanya pembelajaran yang menyenangkan dan berhasil

secara efektif.

2. Strategi Permainan Beban Pikiran

Bermain merupakan kegiatan yang penting bagi pertumbuhan dan

perkembangan fisik, sosial, emosi, intelektual, dan spiritual anak sekolah

dasar. Dengan bermain anak dapat mengenal lingkungan, berinteraksi,

serta mengembangkan emosi dan imajinasi dengan baik. Pada dasarnya

anak-anak gemar bermain, bergerak, bernyanyi dan menari, baik dilakukan

sendiri maupun berkelompok. Bermain adalah kegiatan untuk bersenang-

senang yang terjadi secara alamiah. Anak tidak merasa terpaksa untuk

bermain, tetapi mereka akan memperoleh kesenangan, kanikmatan,

informasi, pengetahuan, imajinasi, dan motivasi bersosialisasi. Dengan

bermain dapat mengembangkan fisik, motorik, sosial, emosi, kognitif,

15 Ibid, hlm. 18.
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daya cipta (kreativitas), bahasa, perilaku, ketajaman pengindraan,

melepaskan ketegangan, dan terapi bagi fisik, mental ataupun gangguan

perkembangan lainnya.

Sekolah telah mengakui nilai dan manfaat bermain yang bersifat

edukatif bagi perkembangan siswa. Hal ini terlihat dengan pencakupan

kegiatan permainan, olah raga, drama, seni dan sebagainya dalam

kurikulum pendidikan formal. Bermain adalah kegiatan yang sangat dekat

dengan dunia anak. Kegiatan ini dapat dilakukan secara perorangan

maupun berkelompok. Jenis permainan, jumlah peserta serta lamanya

waktu yang dialokasikan untuk bermain, bergantung pada keingingan serta

kesepakatan yang dibuat oleh para peserta.16 Salah satu permainan yang

bersifat edukatif adalah permainan beban pikiran. Permainan beban

pikiran adalah aktivitas diskusi agar siswa membahas perbedaan dari

sesuatu yang sedang dipelajari.17

Langkah-langkah dari permainan Beban pikiran yaitu:

a. Bagilah siswa dalam kelompok-kelompok yang beranggotakan empat

atau lima orang orang.

b. Berikan kartu pernyataan (yang berisi beberapa pernyataan)

c. Mintalah siswa membaca kartu pernyataan itu secara bersama-sama.

d. Sekarang mintalah siswa mendiskusikan pernyataan mana yang benar.

e. Setelah beberapa waktu siswa berdiskusi dalam kelompok kecil,

bicaralah bersama seluruh kelas mengenai setiap pernyataan dan

diskusikanlah jawabannya.

16 Mulyono Abdurrahman, Op.Cit, hlm. 4.
17 Dabell Jhon, Loc.cit
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f. Berikan siswa kesempatan untuk mendiskusikan pendapat mereka

setelah mereka mendengarkan pendapat siswa lain.

g. Beritahu siswa tentang perbedaan dari apa yang telah didiskusikan dan

diskusikanlah jawabannya.18

C. Hubungan Strategi Permainan Beban Pikiran dengan Hasil Belajar

Sejumlah kegiatan bermain mempunyai hubungan terhadap pembelajaran

secara umum. Hubungan permainan terhadap pembelajaran tersebut, dapat dilihat

pada ciri-ciri berikut ini:

1) Permainan menyediakan kondisi yang ideal untuk mempelajari dan

meningkatkan mutu pembelajaran.

2) Rasa memiliki merupakan hal yang pokok bagi pembelajaran anak yang

diperoleh melalui permainan.

3) Siswa mempelajari cara belajar melalui permainan.

4) Siswa akan lebih mengingat hal-hal yang mereka lakukan dalam

permainan.

5) Pembelajaran dengan permainanterjadi dengan mudah, tanpa ketakutan.

6) Permainan memampukan para guru untuk mengamati pembelajaran yang

sesungguhnya.19

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Haryanto defenisi permainan

adalah usaha olah diri (olah pikiran dan olah fisik) yang sangat bermanfaat bagi

peningkatan dan pengembangan motivasi, kinerja, dan prestasi dalam

18 Dabell Jhon, Loc. Cit.
19 Panduan Guru, Contoh dan Bentuk Penerapan Metode Belajar sambil Bermain,

(Online), tersedia di http:/panduanguru.com/2009/12/29/ Contoh-dan-Bentuk-Penerapan-Metode-
Belajar-samil-Bermain/download 03 Nopember 2013
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melaksanakan tugas dan kepentingan organisasi dengan lebih baik20.  Permainan

beban pikiran adalah aktivitas diskusi agar siswa membahas perbedaan dari

sesuatu yang sedang dipelajari.21 Untuk berdiskusi siswa diminta untuk duduk

diklompok yang telah ditetapkan guru dan membaca beberapa pernyataan yang

terdapat pada kartu. Siswa diminta mendiskusikan pernyataan-pernyataa, setiap

siswa harus berani untuk menyampaikan pendapatnya tentang pernyataan yang

ada pada kartu. , kegiatan yang dilakukan siswa dalam kelompok untuk

mendiskusikan dan menjelaskan perbedaan dari setiap pernyataan merupakan

keterampilan atau perilaku baru setelah menerima pengalaman belajar yang

mengasyikkan, dan tingkah laku siswa tersebut adalah hasil belajar.

Hasil belajar pada dasarnya merupakan suatu kemampuan yang berupa

keterampilan dan perilaku baru sebagai akibat latihan atau pengalaman. Nana

Sudjana juga menjelaskan bahwa hasil belajar itu adalah kemampuan-kemampuan

yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya.22 Artinya, makin

tinggi kemampuan-kemampuan siswa dalam belajar, makin tinggi pula hasil

belajar siswa. Strategi Permainan beban pikiran merupakan bentuk pembelajaran

yang memungkinkan siswa untuk bekerja sama dan berperan aktif dalam

menyelesaikan masalah yang dihadapi. Keadaan seperti ini dapat dipahami bahwa

dengan menerapkan strategi permainan beban pikiran dapat meningkatnya hasil

belajar siswa, karena strategi tersebut dapat memberikan kemampuan,

20Haryanto, Metode Permainan dalam Pembelajaran, (online), tersedia di
http:/belajarpsikologi.com/2010/09/04/ Metode-Permainan–dalam-Pembelajaran/ 2010, download
18 April 2013.

21 Dabell Jhon, Loc.Cit.
22 Nana Sudjana, Loc. Cit.



21

keterampilan, dan perilaku baru dengan memberikan kesempatan kepada siswa

untuk mendiskusikan, mencari perbedaan, mengemukakan pendapatnya mengenai

pernyataan yang ada pada kartu.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan strategi

permainan memungkinkan siswa mampu menyelesaikan latihannya dan

diharapkan hasil belajar IPA dapat meningkat.

D. Penelitian yang Relevan

Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh:

1. Agustina Nanik pada tahun 2008 yang berjudul “Permainan Ular Tangga

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa dalam Pembelajaran Bilangan Bulat

Siswa Kelas IV SDN Kebon Agung  06 Pakisaji Malang”.23 Hasil

penelitian Agustina Nanik menunjukkan permainan ular tangga dapat

meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran penjumlahan dan

pengurangan bilangan bulat terbukti dengan banyaknya siswa yang tuntas

dalam belajar yaitu 97,8%. Kesamaan pada penelitian yaitu sama-sama

belajar melalui permainan dan untuk meningkatkan hasil belajar siswa

sedangkan perbedaannya permainan yang digunakan, mata pelajaran,

materi, sekolah, kelas.

23 Agustina Nanik, Permainan Ular Tangga Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Dalam
Pembelajaran Bilangan Bulat Siswa Kelas IV SDN Kebonagung 06 Pakisaji Malang (Online),
tersedia di http://library.um.ac.id/ptk/index.phpmod=detail&id=35932.2008, di unduh pada
tanggal 07 februari 2013
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2. Suryani pada tahun 2009 yang berjudul “Penggunaan Alat Peraga

Permainan kartu Angka Pada Perkalian untuk Meningkatkan Hasil Belajar

matematika Murid SDN 005 Rintis Pekanbaru.24 Menyimpulkan bahwa

dengan menggunakan alat peraga permainan pada kartu angka mampu

meningkatkan hasil belajar Matematika murid kelas II pada pokok bahasan

perkalian diperoleh hasil 70,80. Sedangkan hasil belajar sebelum

menggunakan alat peraga permainan kartu angka adalah sebesar 52,75.

Pada penelitian ini ada kesamaan  yaitu sama-sama permainan yang

menggunakan kartu sama-sama bertujuan untuk meningkatkan hasil

belajar siswa. Perbedaannya yaitu pada jenis permainan yang digunakan

dan pada kartu yang digunakan, kartu angka ini berisikan angka-angka

untuk dikalikan sedangkan kartu pada strategi permainan beban pikiran

berisikan pernyataan-pernyataan, perbedaan lainnya terdapat pada mata

pelajaran, sekolah tempat penelitian, materi.

E. Hipotesis Tindakan

Berdasarkan uraian kerangka teoritis di atas, maka hipotesis tindakan

penelitian ini adalah “Melalui penerapan strategi permaianan beban pikiran dapat

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA di kelas VD Sekolah

Dasar Negeri 165 Pekanbaru”

24 Suryani, Penggunaan Alat Peraga Permainan Kartu Angka pada Perkalian untuk
Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Murid SDN 005 Rintis Pekanbaru, Skripsi, Pekanbaru:
UIN Suska Riau. 2009
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F. Indikator Keberhasilan

1. Indikator Aktivitas Guru

Adapun indikator aktivitas guru dalam proses pembelajaran dengan

penerapan permainan beban pikiran adalah;

a. Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok yang beranggotakan

empat atau lima orang.

b. Guru membagikan kartu pernyataan (yang berisi beberapa pernyataan)

c. Guru meminta siswa untuk membaca pernyataan yang ada pada kartu

pernyataan.

d. Guru meminta siswa mendiskusikan pernyataan mana yang benar.

e. Guru meminta siswa agar dapat menyampaikan pendapatnya dan

mendiskusikan jawabannya.

f. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendiskusikan

pendapat mereka setelah mereka mendengar pendapat siswa lain.

g. Guru memberitahu perbedaan dari pernyataan dan mendiskusikan

jawabannya.

2. Indikator Aktivitas Siswa

Adapun indikator aktivitas siswa dalam proses pembelajaran

dengan penerapan permainan beban pikiran adalah:

a. Siswa duduk berkelompok seperti yang telah diperintahkan guru.

b. Siswa  mendapatkan kartu pernyataan

c. Siswa membaca beberapa pernyataan yang ada pada kartu pernyataan.

d. Siswa mendiskusikan pernyataan mana yang benar.

e. Siswa menyampaikan pendapatnya mengenai pernyataan.

f. Siswa mendiskusikan jawaban mereka setelah mereka mendengar

pendapat siswa lain
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g. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang perbedaan pernyataan

tersebut dan mendiskusikan jawabannya.

3. Indikator Hasil Belajar

Penelitian ini dikatakan berhasil apabila hasil belajar siswa 75%

mencapai KKM yang telah ditetapkan.25 Adapun KKM yang telah

ditetapkan adalah 70. Artinya dengan persentase tersebut hampir

keseluruhan hasil belajar siswa telah mencapai KKM yang telah

ditetapkan.

25 E. Mulyasa, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
2010, hlm. 257.


