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ABSTRAK 

 

Heliyah. PENERAPAN STRATEGI  ACTION LEARNING UNTUK 

MENINGKATKAN KETERAMPILAN BERKOMUNIKASI ILMIAH 

PADA MATERI PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN DI KELAS 

VIII SMP NEGERI 6 SURAKARTA TAHUN 2010/2011. Skripsi, Surakarta: 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta, 

Juli 2011. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keterampilan 

berkomunikasi ilmiah pada materi pertumbuhan dan perkembangan dengan 
menerapkan strategi pembelajaran Action Learning pada kelas VIII SMP Negeri 6 
Surakarta.  

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action 
Research) yang terdiri dari dua siklus. Setiap siklusnya terdiri dari 4 tahap yaitu 

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Subyek penelitian adalah 
siswa kelas VIII F SMP Negeri 6 Surakarta tahun pelajaran 2010/2011 yang 
berjumlah 30 orang. Teknik pengumpulan data meliputi angket, observasi dan 

wawancara. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 
analisa kualitatif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan strategi pembelajaran 
Action Learning dapat meningkatkan keterampilan berkomunikasi ilmiah. Melalui 
setrategi ini siswa memperoleh kesempatan untuk lebih berkembang. Siswa 

semakin aktif dan terlibat dalam diskusi dan praktikum. Keterlibatan siswa dalam 
pembelajaran membuat pemahaman materi meningkat. Pengalaman langsung 

memberi kepercayaan pada siswa untuk mengungkapkan pikirannya, menjadi 
lebih terampil dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun tertulis. 
Peningkatan keterampilan berkomunikasi ilmiah siswa dapat dilihat melalui hasil 

angket dan observasi. Persentase akhir capaian setiap indikator dari angket 
keterampilan berkomunikasi ilmiah siswa saat pra siklus sebesar 66,39%, siklus I 

sebesar 76,30% dan siklus II sebesar 81,34%. Persentase akhir capaian setiap 
indikator dari observasi keterampilan berkomunikasi ilmiah siswa saat prasiklus 
sebesar 15,33%, siklus I sebesar 56,36%, dan siklus II sebesar 75,13%. 

 

 

  



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Belajar sudah menjadi sebuah kebutuhan primer bagi setiap individu. 

Proses belajar sendiri telah dimulai sejak lahir hingga mati. Tiap individu telah 

membangun pengetahuannya melalui mencoba, berlatih, pemaknaan teks, 

pemaknaan fisik dan komunikasi. Setiap hal yang dipelajari diperoleh dari 

lingkungan tempat hidup baik itu dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. 

Kegiatan belajar sebagai upaya untuk membentuk ind ividu yang baik 

dapat dilakukan di sekolah. Seorang guru memiliki peranan yang sangat penting 

dalam kegiatan ini. Ia harus membuat siswa sadar untuk belajar dengan segala 

faktor internal dan eksternal yang ada dalam diri mereka. Setiap siswa memiliki 

kemampuan, minat, perhatian, motivasi, kebiasaan, dan usaha yang berbeda-beda 

dalam belajar. Karakteristik yang berbeda-beda inilah yang harus dijembatani oleh 

seorang guru. Pemilihan sebuah pendekatan maupun strategi pembelajaran sangat 

mempengaruhi kegiatan belajar. Strategi belajar sebagai cara yang dipilih guru 

untuk mengajar masih harus menyesuaikan dengan karakteristik siswa. Fasilitas, 

sumber belajar dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai juga ikut 

mempengaruhinya. Tujuan pembelajaran tidak hanya membuat siswa tahu dan 

hafal namun juga memahami materi yang disampaikan.  

Membangun sebuah pemahaman dalam diri siswa bukan sebuah hal yang 

mudah. Interaksi yang baik antara guru dan siswa serta siswa dan siswa sendiri 

sangat penting. Sebuah komunikasi yang baik akan membangun pemahaman yang 

baik dan sebaliknya juga. Keterampilan berkomunikasi ini harus didukung oleh 

penguasaan materi belajar oleh siswa secara mendalam. Penguasaan materi, 

sewajarnya akan lebih mudah didapat dari kegiatan belajar yang dilakukan secara 

langsung, belajar dari melakuan (learning by doing).  

SMP N 6 Surakarta adalah salah satu sekolah negeri di Surakarta dengan 

input siswa yang masuk rata-rata berada pada level menengah. Observasi awal 
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dilakukan di kelas VIII F dengan jumlah 30 siswa yang terdiri dari 15 siswa laki-

laki dan 15 siswa perempuan. Berdasarkan observasi yang dilaksanakan pada 

tanggal 20 dan 24 Juni 2010 diperoleh hasil:  Belum memanfaatkan media 

pembelajaran secara optimal dan masih jarang melaksanakan praktikum. 

Keberanian siswa dalam menyatakan maupun menanggapi pendapat masih kurang 

hanya beberapa siswa yang dapat menjawab pertanyaan guru. Siswa yang berani 

untuk mengajukan pertanyaan saat pembelajaran masih sedikit. Pembelajaran 

masih berbentuk interaksi dua arah antara siswa dan guru, interaksi antara siswa 

masih cukup rendah. Beberapa siswa masih nampak tidak fokus saat pembelajaran 

berlangsung.  Siswa belum terbiasa membuat laporan secara sistematis. Masih 

banyak siswa yang belum mengenal peralatan laboratorium dengan benar. Belum 

ada kegiatan untuk mengajak siswa mengapresiasi hasil praktikum.  

Berdasarkan hasil observasi diatas nampak keterlibatan siswa dalam 

pembelajaran masih kurang. Selain itu keterampilan berkomunikasi pada siswa 

baik secara lisan maupun tertulis juga masih rendah. Sesuai dengan masalah yang 

terdapat pada kelas tersebut, tindakan yang tepat adalah dengan memperbaiki 

proses pembelajaran yang lebih variatif sehingga dapat melibatkan siswa dan 

melatih keterampilan berkomunikasi siswa terutama komunikasi ilmiah. Salah 

satu cara yang dapat digunakan untuk permasalahan di kelas tersebut adalah 

dengan menerapkan strategi Action Learning.  

Strategi Action Learning merupakan setrategi pembelajaran yang 

dilakukan dalam kelompok kecil untuk menyelesaikan berbagai permasalahan 

dengan belajar dan melakukan tindakan atau observasi secara langsung. 

Kelompok kecil yang bekerja bersama ini terbentuk dari anggota yang heterogen 

dengan keragaman gender serta kemampuan. Setrategi ini tersusun atas 4 hal 

penting yakni learning, planing, acting, dan reflecting. Keempat hal ini akan 

memberi kesempatan siswa memperoleh makna dan keterampilan relevan dalam 

lingkungan belajar yang nyata karena belajar tidak hanya dari guru dan dilakukan 

diruang kelas. Melalui strategi ini siswa juga diberi kesempatan yang cukup 

banyak untuk berinteraksi dengan guru dan siswa lainnya. Dengan interaksi dan 

makna dari pelajaran yang diperoleh membuat kemampuan siswa untuk 
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berkomunikasi menjadi lebih baik. Strategi Action Learning ini memberikan suatu 

pemahaman yang nyata pada siswa mengenai materi pelajaran. Mereka akan 

mengalami, melihat, melakukan secara langsung sehingga lebih mudah untuk 

mengkomunikasikannya. 

Keterampilan berkomunikasi ilmiah merupakan kemampuan untuk 

menyampaikan pesan yang bersifat ilmiah yang dilakukan antara dua orang atau 

lebih dengan cara yang ilmiah pula. Komunikasi ilmiah dapat dilakukan dengan 

menulis karya ilmiah, laporan penelitian, laporan praktikum, dan presentasi hasil 

penelitian. Dalam upaya menyampaikan pesan siswa harus mampu menyusun dan 

menyampaikan laporan secara sistematis dan menyampaikan baik proses maupun 

hasilnya.  

Dalam penerapan Action Learning di dalamnya terdapat tahapan 

planning dan action yang pelaksanaannya disertai dengan LKS untuk membantu 

siswa. LKS yang digunakan adalah gambaran dari pelaksanaan dan hasil 

penelitian perkecambahan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Dengan 

menggunakan kara pedang sebagai objek perkecambahan, penelitian yang 

dilaksanakan berusaha untuk mengetahui pengaruh suhu pada proses 

perkecambahan kara pedang. Pengaruh suhu pada perkecambahan kara pedang 

dilihat dengan pemberian perendaman air panas dalam waktu dan suhu bervariasi. 

Perendaman dengan air panas akan mampu menurunkan kekuatan lapisan skleroid 

dan lilin kemudian air panas akan membuka sumbat suberin mikropil pada biji 

dan memudahkan air untuk masuk dalam biji untuk memacu enzim serta respirasi 

sel. 

Penerapan strategi Action Learning diharapkan mampu meningkatkan 

keterampilan berkomunikasi ilmiah siswa dalam pembelajaran biologi khususnya 

siswa kelas VIII F SMP N 6 Surakarta tahun pelajaran 2010/2011 sehingga tujuan 

dari proses pembelajaran dapat tercapai.  

B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat dirumuskan 

permasalahan yang menjadi pusat perhatian penelitian ini yaitu: Apakah 

penerapan strategi Action Learning dapat meningkatkan keterampilan 
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berkomunikasi ilmiah pada materi pertumbuhan dan perkembangan di kelas VIII 

SMP Negeri 6 Surakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan perumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah: Meningkatkan keterampilan berkomunikasi ilmiah melalui 

strategi Action Learning pada materi pertumbuhan dan perkembangan di kelas 

VIII SMP Negeri 6 Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi siswa : 

a. Memberikan pengalaman secara nyata kepada siswa melalui strategi Action 

Learning. 

b. Meningkatkan keterampilan berkomunikasi ilmiah siswa melalui strategi 

Action Learning. 

c. Memberikan variasi strategi pembelajaran sehingga siswa lebih semangat 

dalam belajar. 

2. Bagi guru :  

a. Mampu mengaplikasikan setrategi Action Learning dalam meningkatkan 

keterampilan berkomunikasi ilmiah siswa. 

b. Memberikan variasi strategi yang dapat digunakan dalam meningkatkan 

keterampilan berkomunikasi ilmiah siswa dan pada pembelajaran lainnya.  

3. Bagi sekolah dan instansi pendidikan lainnya : 

a. Memberikan sumbangan bagi sekolah dalam rangka perbaikan proses 

pembelajaran. 

b. Menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun program peningkatan proses 

pembelajaran pada tahap berikutnya.  

c. Memberikan kesempatan berkolaborasi pada staff pengajarnya.  
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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan setrategi 

pembelajaran Action Learning dapat meningkatkan keterampilan berkomunikasi 

ilmiah siswa pada materi pertumbuhan dan perkembangan dalam pembelajaran 

biologi kelas VIII SMP Negeri 6 Surakarta tahun pelajaran 2010/2011. 

 

B. Implikasi 

 

1. Implikasi Teoretis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk:  

a.    Sumber acuan bagi peneliti lain yang akan mengadakan penelitian sejenis 

lebih lanjut.  

b.    Sumbangan pemikiran bagi guru untuk mengembangkan variasi setrategi 

pembelajaran.  

c.    Menambah wawasan guru dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran,  

khususnya mata pelajaran biologi.  

 

2. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian ini secara praktis dapat diterapkan pada pembelajaran 

biologi di SMP Negeri 6 Surakarta, yaitu keterampilan berkomunikasi ilmiah 

siswa serta ketercapaian penguasaan indikator dan tujuan pembelajaran pada 

materi pertumbuhan dan perkembangan dalam pembelajaran biologi dapat 

ditingkatkan dengan penerapan setrategi pembelajaran Action Learning).  

 

 

 

 



C. Saran 

 

1.   Bagi Guru 

a. Guru hendaknya mempersiapkan diri sebaik-baiknya dalam penerapan 

setrategi Action Learning sehingga pembelajaran ini dapat berlangsung 

efektif dan efisien. 

b. Guru hendaknya pandai dalam mengorganisasi kelas dalam setiap tahapan 

pembelajaran yang dilakukan sehingga dapat memberikan kesempatan yang 

sama kepada siswa dan menciptakan kondisi kelas yang lebih kondusif . 

c. Guru diharapkan untuk selalu mengadakan refleksi terhadap pembelajaran 

sehingga proses pembelajaran berikutnya dapat berlangsung lebih baik 

 

2.   Bagi Siswa 

a.   Siswa hendaknya lebih memperhatikan instruksi yang diberikan oleh guru 

dengan seksama agar dapat melaksanakan setrategi pembelajaran Action 

Learning dengan baik. 

b.    Siswa hendaknya tidak tergantung pada materi yang diberikan oleh guru saja, 

tetapi juga lebih aktif mencari informasi materi dari sumber-sumber lain 

sehingga akan menambah wawasan siswa dalam menyelesaikan 

permasalahan yang dihadapi.  

c.    Siswa hendaknya lebih aktif dalam kegiatan diskusi, praktikum atau 

pengamatan maupun pada saat presentasi.  

 

Semoga hasil penelitian ini dapat dilanjutkan oleh peneliti lain dengan 

penelitian yang lebih mendalam serta dapat memberikan manfaat dan sumbangan 

pemikiran bagi para pendidik. 

 

 


