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ABSTRAK 

 

 

UPAYA MENINGKATKAN KEAKTIFAN DAN PRESTASI 

BELAJAR IPA MELALUI PENERAPAN MODEL NOTE-TAKING PAIRS 

BERBANTUAN LOG BOOK DI SMKN 1 SAPTOSARI 

  

 

Oleh 

Nanik Yuniastuti,S.Pd.Si 

SMKN 1 Saptosari, Gunungkidul DIY 

 

 

Keragaman gaya belajar, tingkat kecerdasan dan daya serap peserta didik kelas 

XII jurusan Audio Video SMK N 1 Saptosari, membawa konsekuensi prestasi 

belajar cenderung timpang. Peserta didik berkemampuan akademik rendah 

cenderung kurang aktif, mencontek pekerjaan teman, malas bertanya, kurang 

bersemangat. Peserta didik berkemampuan akademik tinggi cenderung dominan, 

kolaborasi antara peserta didik masih sangat kurang. Penelitian ini bertujuan 

mengetahui bagaimana penerapan model Note-Taking Pairs  berbantuan Log Book 

dalam meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar IPA peserta didik kelas XII di 

SMKN 1 Saptosari. Jenis penelitian adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

mengikuti sintaks Kemmis dan Taggart, meliputi tahap: 1) perencanaan 

(planning), 2) pelaksanaan (acting), 3) pengamatan (observing), dan 4) refleksi 

(reflecting).  Inovasi model pembelajaran Note-Taking Pairs dengan bantuan Log 

Book menjadi: mengidentifikasi kemampuan akademik, membuat pasangan tim, 

memberikan permasalahan yang berkaitan, dan menugaskan tim untuk 

memecahkan masalah dan menuangkannya dalam Log Book. Hasil penelitian 

menunjukkan terjadi peningkatan skor keaktifan dari siklus 1 ke siklus 2, yaitu 

pada indikator terlibat aktif dalam menyusun catatan pembelajaran sebesar 9,1, 

dari 84,8% menjadi 93,9%; indikator terlibat aktif dalam menyelesaikan masalah 

sebesar 8,1 poin, dari 81,8% menjadi 89,9%; dan menyelesaikan tugas kelompok 

tepat waktu sebesar 6,1 poin dari 91,9% menjadi 85,8%. Nilai rata-rata hasil 

belajar sebelum tindakan 69,09, setelah tindakan naik menjadi 79,55, dan naik 

kembali saat UTS menjadi 85,98. Persentase ketuntasan hasil pembelajaran naik 

dari sebelum tindakan 45,45%, menjadi 69,70%, semakin meningkat pada tes 

UTS menjadi  100%. Persentase ketidaktuntasan mengalami penurunan dari 

54,55%, sebelum tindakan sebesar turun menjadi 30,30% setelah tindakan siklus 1 

dan 2, semakin menurun pada tes UTS menjadi  0%. Penerapan model Note-

Taking Pairs berbantuan Log Book dalam pembelajaran IPA mampu 

meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar IPA peserta didik 

 

 

 

Kata kunci : PTK,note-taking pairs, log book, hasil belajar, keaktifan 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang  

Di dalam IPA, hampir semua komponen yang ada di lingkungan menjadi 

objek pengamatan dalam pembelajaran, baik itu komponen biotik yang berupa 

makhluk hidup maupun komponen abiotik yang berupa benda mati. 

Pembelajaran IPA di jenjang SMK pada hakikatnya meliputi empat unsur 

utama, yaitu sikap, proses, produk, dan aplikasi. Pembelajaran IPA 

menekankan pada pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi 

agar peserta didik mampu memahami alam sekitar melalui proses “mencari 

tahu” dan “berbuat” (Tim Konsorsium, 2013 : 159). Proses ini akan membantu 

peserta didik untuk memperoleh pengetahuan yang mendalam dan tinggi 

tingkatannya.  

Idealnya, proses pembelajaran IPA yang dilakukan di sekolah dapat 

menempatkan peserta didik sebagai subyek atau pelaku yang berproses untuk 

mendapatkan pengetahuan, memperkaya pengalaman, dan menerapkan 

pengetahuan yang diperolehnya, sehingga tertanam sikap ilmiah. Oleh karena 

itu, peserta didik perlu diarahkan untuk memanfaatkan sumber belajar dan 

jaringan sosialnya, sehingga bisa mendapatkan jawaban atas masalah yang 

dihadapi.  

 Pembelajaran dengan pendekatan student centered learning adalah 

pembelajaran yang memfokuskan peserta didik sebagai subyek belajar. 

Pembelajaran dengan dengan pendekatan ini akan menempatkan peserta didik 

sebagai subyek yang melakukan kegiatan pembelajaran secara aktif. 

Pembelajaran aktif adalah kegiatan pembelajaran  yang melibatkan otak untuk 

mengkaji gagasan, memecahkan masalah, dan menerapkan apa yang 

dipelajari. Indikasi lain yang menunjukkan pembelajaran berlangsung secara 

aktif adalah adanya aktivitas diri yang gesit, menyenangkan, bersemangat dan 

penuh gairah.  
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Fakta di lapangan menunjukkan, umumnya pembelajaran IPA di kelas 

masih berlangsung dengan dominasi guru (teacher center) sebagai sumber 

informasi. Akibatnya, peserta didik kurang mendapat kesempatan “belajar 

melakukan” untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Ada semacam 

kecenderungan guru yang menghendaki peserta didik harus menguasai semua 

materi IPA, dan merasa bahwa metode pembelajaran yang paling tepat adalah 

dengan cara menjejalkan materi terebut sebanyak-banyaknya.  

Selain metode pembelajaran yang belum mengakomodasi kebutuhan 

peserta didik, perbedaan gaya belajar, tingkat kecerdasan dan daya serap 

peserta didik juga mempengaruhi pencapaian kompetensi. Hal tersebut 

membawa konsekuensi bahwa setiap aksi yang dilakukan oleh guru di kelas, 

pasti akan mendapat reaksi yang berbeda-beda dari setiap peserta didik.  

Oleh karena itu, guru perlu memahami karakteristik masing-masing 

peserta didik. Montgomery dan Groat dalam Ghufron M.Nur (2014:138), 

mengungkapkan alasan pentingnya memahami gaya belajar peserta didik 

adalah dalam rangka menciptakan proses pembelajaran dialogis, yaitu 

pembelajaran yang berlangsung interaktif dan melibatkan aktivitas peserta 

didik. Pemahaman guru terhadap karakteristik peserta didik tentu saja harus 

diikuti dengan langkah pemilihan strategi pembelajaran yang sesuai. Salah 

satu indikator yang menjadi tolok ukur keberhasilan kegiatan pembelajaran 

adalah apabila peserta didik sebagai subjek pembelajaran telah mengalami 

perubahan tingkah laku, baik berupa kecakapan berpikir, sikap maupun 

keterampilan melakukan suatu kegiatan tertentu (Sumiati dan Asra, 2007:25).  

 

B. Identifikasi Masalah  

Keragaman gaya belajar, tingkat kecerdasan dan daya serap juga dijumpai 

pada peserta didik SMK N 1 Saptosari, terutama kelas XII jurusan Audio 

Video. Hal ini membawa konsekuensi pada prestasi belajar peserta didik yang 

cenderung timpang antara peserta didik yang berkemampuan akademik tinggi 

dengan peserta didik yang berkemampuan akademik rendah. Secara garis 
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besar, permasalahan yang bersumber dari peserta didik kelas XII TAVA di 

SMKN 1 Saptosari adalah : 

1. Data nilai kognitif kelas XII TAVA pada tahun pelajaran sebelumnya (saat 

peserta didik kelas XI) menunjukkan 14 peserta didik mempunyai nilai 

rata-rata 79,93, sedang sisanya 19 peserta didik mempunyai nilai rata-rata 

61,58, sehingga terdapat selisih nilai sebesar 18,35 poin (nilai KKM 75). 

Selisih poin tersebut yang kemudian menjadi kesenjangan nilai menurut 

penulis. 

2. Peserta didik dengan kemampuan akademik rendah cenderung kurang 

aktif, sering mencontek pekerjaan teman, malas bertanya, kurang 

bersemangat mencari sumber literasi. 

3. Peserta didik dengan kemampuan akademik tinggi cenderung lebih 

dominan dalam kegiatan pembelajaran. 

4. Kolaborasi antara peserta didik berkemampuan akademik tinggi dengan 

yang berkemampuan akademik rendah dirasa masih sangat kurang. 

 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penulis berupaya memperbaiki 

strategi dalam melaksanakan pembelajaran dengan metode debat. Langkah-

langkah yang dilakukan adalah dengan membagi peserta didik ke dalam 

beberapa kelompok heterogen, melakukan diskusi sesuai dengan topik yang 

dibagikan, mempresentasikan hasil diskusi, dan langkah terakhir adalah 

menyanggah atau menanggapi pendapat kelompok lain pada saat sesi debat.  

Sedangkan masalah yang bersumber dari guru antara lain adalah : 

1. Selama proses pembelajaran IPA  berlangsung, guru kurang mampu 

memantau perkembangan kognitif peserta didik secara berkelanjutan, 

terutama peserta didik yang berkemampuan akademik rendah. 

2. Komunikasi intensif dengan peserta didik berkemampuan akademik 

rendah dirasa masih kurang. 

3. Strategi pembelajaran sebelumnya kurang melibatkan peserta didik 

berkemampuan akademik tinggi untuk bekerja sama secara optimal 

dengan peserta didik yang berkemampuan akademik rendah.  
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Kegiatan pembelajaran yang dilakukan sebelumnya melalui sesi debat, 

menurut pandangan penulis mampu menstimulus peserta didik berkemampuan 

akademik rendah dan cenderung pasif, untuk memberikan respon positif dan 

aktif berbicara selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Namun, respon 

yang diberikan masih terbatas dalam bentuk lisan. Oleh karena itu, penulis 

mencoba memperbaiki kembali metode pembelajaran dengan mengarahkan 

peserta didik berkemampuan akademik rendah untuk memberikan respon 

dalam bentuk tulisan. 

Berangkat dari permasalahan tersebut, penulis mencoba mencari solusi 

melalui inovasi kegiatan pembelajaran kolaboratif model Note-Taking Pairs. 

Esensi dari pembelajaran model Note-Taking Pairs adalah memberikan 

kegiatan terstruktur kepada peserta didik secara berpasangan, untuk 

mendapatkan dan mengumpulkan informasi, saling memeriksa dan 

mengoreksi kesalahan, serta saling membantu untuk mengembangkan catatan-

catatan yang lebih informatif pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung. 

Barkley (2012:205) menjelaskan bahwa pembelajaran model Note-Taking 

Pairs mempunyai beberapa keunggulan, diantaranya adalah : 

1. Membiasakan peserta didik mengumpulkan informasi secara berpasangan 

dan belajar saling membantu dalam satu tim.  

2. Peserta didik mengetahui kesalahan mereka pada saat bekerja sama 

membuat catatan yang lebih informatif. 

3. Membiasakan peserta didik mengerjakan tugas yang diberikan guru. 

 

Selain mengadopsi model pembelajaran Note-Taking Pairs dalam kegiatan 

pembelajaran, penulis juga melakukan inovasi dalam penerapannya, yaitu 

memanfaatkan Log Book sebagai pengganti buku catatan. Hasil akhirnya, 

model pembelajaran yang diterapkan penulis di kelas XII TAVA adalah Note-

Taking Pairs berbantuan Log Book. Implementasi model pembelajaran Note-

Taking Pairs berbantuan Log Book di dalam kelas secara umum terangkum 

sebagai berikut :  
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1. Tim terdiri dari 2 orang, yang mana peserta didik berkemampuan 

akademik tinggi berperan sebagai tutor dan berpasangan dengan peserta 

didik yang berkemampuan akademik rendah. 

2. Kerja sama tim dikembangkan dalam hal memecahkan masalah untuk 

menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. 

3. Seluruh hasil diskusi peserta didik dituangkan dalam Log Book.  

4. Guru memantau perkembangan akademik peserta didik melalui Log Book. 

 

Dalam pandangan penulis, model pembelajaran Note-Taking Pairs dengan 

bantuan Log Book dianggap mampu menggeser dominasi peran guru dalam 

kegiatan pembelajaran di kelas, terlebih karena ada peran tutor sebaya. Selain 

itu, belajar dengan cara bekerja sama dengan teman sejawat akan 

meningkatkan rasa percaya diri peserta didik, terutama bagi mereka yang 

berkemampuan akademik rendah. Harapannya, setelah kepercayaan diri 

peserta didik meningkat, peserta didik lebih termotivasi untuk belajar lebih 

giat. 

 

C. Definisi Operasional 

1. Pembelajaran kolaboratif model Note-Taking Pairs merupakan model 

pembelaaran dengan teknik pemberian tugas terstruktur kepada peserta 

didik untuk mengumpulkan informasi secara berpasangan, saling 

memeriksa dan mengoreksi, dan saling membantu untuk membuat catatan 

yang lebih informatif. Inovasi model pembelajaran Note-Taking Pairs 

yang dilakukan penulis adalah kerja sama tim dilakukan dalam rangka 

menyelesaikan tugas guru, bukan dalam rangka menyusun catatan harian 

pelajaran.  

2. Log Book adalah buku catatan kemajuan pembelajaran tim kolaborasi, 

yang digunakan sebagai pengganti buku catatan pelajaran peserta didik. 

3. Keaktifan mengacu pada respon peserta didik selama kegiatan 

pembelajaran, sedangkan prestasi belajar mengacu pada hasil belajar 

kognitif. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah bagaimana pembelajaran model Note-Taking Pairs  

berbantuan Log Book dapat meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar IPA 

peserta didik kelas XII di SMKN 1 Saptosari. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah sebelumnya, maka 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan model Note-

Taking Pairs  berbantuan Log Book dalam meningkatkan keaktifan dan 

prestasi belajar IPA peserta didik kelas XII di SMKN 1 Saptosari. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh melalui penelitian ini diantaranya adalah: 

1. Bagi peserta didik 

Model pembelajaran ini diharapkan mampu menumbuhkan rasa percaya 

diri, karakter bekerja sama dan motivasi belajar IPA, melalui partisipasi 

aktif peserta didik, khususnya yang mempunyai kemampuan akademik 

rendah. 

2. Bagi guru 

Kegiatan pembelajaran dengan model Note-Taking Pairs ini dapat 

mengembangkan kemampuan guru untuk lebih memahami perbedaan 

karakter peserta didik, mengurangi dominasi guru di kelas, dan 

memfasilitasi peserta didik untuk bekerja sama secara positif. 

3. Bagi sekolah 

Kegiatan penelitian ini menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan 

pembelajaran yang efektif guna memperbaiki kualitas pendidikan, serta 

meningkatkan prestasi akademik sekolah secara umum. 
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II. KAJIAN TEORI 

 

 

A. Hakikat Pembelajaran IPA 

Ilmu Pengetahuan Alam yang disingkat IPA, adalah ilmu yang 

mempelajari tentang segala sesuatu yang ada di lingkungan sekitar. Pada 

hakikatnya, IPA terdiri  atas empat unsur utama yang meliputi unsur  sikap, 

proses, produk, dan aplikasi. Unsur sikap meliputi rasa ingin tahu tentang 

segala sesuatu di sekitar, baik itu benda, fenomena atau kejadian alam, 

makhluk hidup, maupun hubungan sebab akibat yang berpotensi menimbulkan 

masalah baru. Unsur proses merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan 

untuk memecahkan permasalahan, melalui metode ilmiah.  Unsur produk 

dalam IPA meliputi fakta, prinsip, teori, dan hukum. Sedangkan unsur aplikasi 

merupakan tahapan penerapan metode ilmiah dan konsep-konsep IPA dalam 

kehidupan sehari-hari (Tim Konsorsium UNY, 2013 : 160).  

Secara umum, IPA bukan  merupakan kumpulan pengetahuan maupun 

konsep yang harus dihafalkan, tetapi lebih kepada sekumpulan ilmu yang 

dapat digunakan untuk memecahkan masalah melalui serangkaian tahapan 

penelitian yang sistematis. Materi IPA yang dipelajari di jenjang SMK kelas 

XII semester ganjil meliputi: 

1. Komponen abiotik dan biotik dalam ekosistem. 

2. Interaksi antar komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem. 

3. Aliran energi dalam ekosistem, piramida ekologi dan jaring-jaring 

makanan 

4. Siklus biogeokimia 

 

Ekosistem merupakan bentuk organisasi kehidupan sebagai hasil dari 

interaksi antara komponen biotik dengan komponen abiotik. Komponen biotik 

dalam lingkungan meliputi semua jenis makhluk hidup yang ada dan hidup di 

dalam lingkungan. Sedangkan komponen abiotik adalah semua jenis benda 
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mati yang ada di lingkungan meliputi tanah, air, udara, iklim, topografi dan 

lain-lain. 

Interaksi antar organisme dapat berakibat pada satu pihak diuntungkan, 

namun bisa juga merugikan bagi organisme itu sendiri. Interaksi antar 

komponen biotik penyusun ekosistem dapat dibedakan menjadi hubungan 

interspesifik dan hubungan intraspesifik. Campbell dan Reece (2010:380) 

memaparkan bahwa interaksi antar spesies mencakup kompetisi, predasi, 

herbivori dan simbiosis (termasuk di dalamnya parasitisme, mutualisme, dan 

komensalisme). Simbol (+) dan (–) digunakan untuk menggambarkan bentuk 

interaksi antar spesies tersebut. Simbol (+) berarti meningkatkan kesintasan 

dan reproduksi dari spesies yang bersangkutan, sedangkan simbol (–) berarti 

penurunan kesintasan dan populasi dari spesies yang bersangkutan. 

Setiap organisme memiliki sumber makanan spesifik dan secara 

berkelompok menempati posisi tertentu dalam suatu ekosistem, yang disebut 

dengan tingkatan trofik. Dalam upaya memenuhi kebutuhan akan pangan, 

setiap individu dalam ekosistem berusaha mendapatkannya dari makhluk 

hidup lain, sehingga terjadi perpindahan atau aliran energi. Aliran energi 

dalam ekosistem terjadi dalam peristiwa rantai makanan, jaring-jaring 

makanan dan piramida ekologi. Dapat pula dikatakan bahwa aliran energi 

merupakan rangkaian urutan pemindahan bentuk energi satu ke bentuk energi 

yang lain, dimulai dari sinar matahari lalu ke produsen, konsumen, sampai ke 

pengurai di dalam tanah.  

 

B. Indikasi Keaktifan Peserta Didik 

Salah satu strategi untuk memotivasi peserta didik adalah dengan 

mendorong peserta didik berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Hasil 

pembelajaran dapat diperoleh secara optimal jika pembelajaran memberikan 

kesempatan kepada setiap peserta didik untuk aktif melakukan kegiatannya 

sendiri. Menurut Sumiati dan Asra (2007 : 43), prinsip belajar yang 

menekankan pada aktifitas peserta didik antara, lain : 

http://mari-belajarbiologi.blogspot.com/2016/02/aliran-energi-dalam-ekosistem-sma-kls-x.html
http://mari-belajarbiologi.blogspot.com/2016/02/aliran-energi-dalam-ekosistem-sma-kls-x.html
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1. Belajar dapat terjadi dengan proses mengalami. Peserta didik dapat belajar 

dengan baik bila dihadapkan pada masalah, sehingga menemukan 

kebutuhan dan minatnya akan pengetahuan. 

2. Belajar merupakan transaksi aktif. Belajar tidak hanya berpikir secara 

logis, tetapi juga melakukan tindakan secara aktif. 

3. Belajar secara aktif memerlukan kegiatan yang bersifat vital, sehingga 

dapat berupaya encapai tujuan dan memenuhi kebutuhan pribadinya. 

4. Belajar terjadi melalui proses mengatasi hambatan (masalah), sehingga 

mencapai pemecahan tujuan. 

5. Menghadapkan peserta didik pada masalah merupakan tindakan yang akan 

mengaktifkan motivasi dan upaya. 

 

Indikasi keaktifan peserta didik akan tampak dari perilaku maupun sikap 

yang ditunjukkan oleh peserta didik selama kegiatan pembelajaran. Penilaian 

keaktifan peserta didik masuk ke dalam ranah afektif, yaitu hal-hal yang 

berkaitan dengan sikap, nilai-nilai, interes, apresiasi (penghargaan) dan 

penyesuaian perasaan sosial. Tingkatan penilaian sikap menurut Bloom adalah 

kemauan menerima (receiving), melaporkan (report), menilai (value), 

organisasi (organization), internalisasi dan menentukan ciri-ciri nilai 

(internalize or characterize values) (Suyono dan Hariyanto, 2014 : 172). 

1. Kemauan menerima 

Kemauan menerima merupakan keinginan untuk memperhatikan suatu 

gejala atau rangsangan tertentu. Kemauan ini menyangkut kegiatan : 

a. Mendengar dengan penuh perhatian 

b. Menunjukkan kesadaran pentingnya belajar 

c. Menunjukkan kepekaan terhadap kebutuhan manusia dan maslah sosial 

d. Menerima perbedaan ras dan budaya 

e. Memperhatikan dengan sungguh-sungguh kegiatan di kelas 
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2. Melaporkan 

Melaporkan merujuk pada partisipasi aktif dalam kegiatan tertentu dan 

selalu termotivasi untuk segera bereaksi dan mengambil tindakan atas 

suatu kejadian. 

3. Menilai 

Menilai merupakan kemampuan menunjukkan nilai yang dianut untuk 

membedakan mana yang baik dan kurang baik terhadap suatu kejadian, 

dan nilai tersebut diekspresikan dalam perilaku.  

4. Organisasi 

Organisasi adalah kemampuan membentuk sistem nilai dan budaya 

organisasi dengan mengharmonisasikan perbedaan nilai, misalnya 

mengakui perlunya keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab 

5. Internalisasi dan menentukan ciri-ciri nilai 

Internalisasi adalah kemampuan untuk menerima sistem kepercayaan, 

mengendalikan perilaku berdasarkan nilai yang dianut dan memperbaiki 

hubungan intrapersonal, interpersonal dan sosial. Misalnya menunjukkan 

rasa percaya diri ketika bekerja sendiri, dan kooperatif dalam kegiatan 

kelompok. 

 

C. Penilaian Hasil Belajar Kognitif  

Salah satu indikator keberhasilan dalam kegiatan pembelajaran adalah 

kemajuan prestasi belajar peserta didik, yaitu nilai kognitif. Hosnan 

(2014:387) menyatakan bahwa penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh 

guru dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana tingkat ketercapaian 

kompetensi peserta didik. Penilaian kognitif dalam kegiatan pembelajaran 

berkenaan dengan perilaku berpikir, pengetahuan, dan pemecahan masalah. 

Tingkatan kemampuan kognitif menurut Bloom dalam Sumiati dan Asra 

(2007:214) adalah sebagai berikut: 

1. Pengetahuan (knowledge) 

Pengetahuan berhubungan dengan kemampuan mengingat materi yang 

sudah dipelajari sebelumnya. 
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2. Pemahaman (understanding)  

Pemahaman adalah kemampuan memahami arti suatu materi seperti 

menafsirkan, menjelaskan, atau meringkas/merangkum suatu pengertian. 

3. Penerapan (application) 

Penerapan adalah kemampuan menggunakan atau menafsirkan suatu 

materi yang sudah dipelajari ke dalam situasi baru atau konkrit. 

4. Analisis (analysis) 

Analisis adalah kemampuan menguraikan atau menjabarkan sesuatu ke 

dalam bagian, sehingga susunannya dapat dimengerti. 

5. Sintesis (synthesis) 

Sintesis adalah kemampuan untuk merumuskan suatu struktur baru 

berdasarkan informasi yang diperoleh. 

6. Evaluasi 

Evaluasi adalah kemampuan membuat penilaian terhadap sesuatu 

berdasarkan maksud atau kriteria, baik internal maupun eksternal. 

 

Majid (2013:336), menjabarkan prinsip yang dianut dalam melakukan 

penilaian adalah sebagai berikut: 

1. Sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan 

kemampuan yang diukur. 

2. Objektif, berarti penilaian didasarkan pada proseur dan kretria yang jelas, 

tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. 

3. Adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik 

kekurangan fisik, perbedaan latar belakang, sosial, dan sebagainya. 

4. Terpadu, berarti penilaian merupakan salah satu komponen yang tak 

terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. 

5. Terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar 

pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. 

6. Menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian mencakup semua 

aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang 

sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. 

7. Sistematis, berarti penilaian dilakukan secara terencana dan bertahap 

dengan mengikuti langkah-langkah baku. 

8. Beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian 

kompetensi yang ditetapkan. 

9. Akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi 

teknik, prosedur, maupun hasilnya. 
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D. Pembelajaran Model Note-Taking Pairs Berbantuan Log Book 

Pembelajaran model Note-Taking Pairs merupakan bentuk pembelajaran 

kolaboratif yang memberikan kegiatan terstruktur pada peserta didik untuk 

mengumpulkan informasi, saling membantu, dan belajar menjadi pencatat 

yang baik. Barkley.E,Cross K.Patricia, dan Major Claire Howell (2012:204) 

menjelaskan bahwa model pembelajaran Note-Taking Pairs dilakukan 

menurut tahapan berikut: 

1. Peserta didik membuat catatan pribadi tentang materi pembelajaran yang 

sedang dipelajari. 

2. Peserta didik A menyusun rangkuman, peserta didik B menawarkan 

koreksi dan informasi tambahan, dan demikian sebaliknya. 

3. Peserta didik melanjutkan kegiatan tersebut hingga selesai kegiatan 

pembelajaran pada satu materi. 

 

Inovasi model pembelajaran Note-Taking Pairs dengan bantuan Log Book 

menghasilkan tahapan pelaksanaan sebagai berikut: 

1. Guru mengidentifikasi kemampuan akademik peserta didik untuk 

menentukan pasangan kerja sama. Peserta didik dibuat berpasangan yang 

terdiri dari kemampuan akademik rendah (low) dan kemampuan akademik 

tinggi atau medium (high). Dasar penentuannya menggunakan riwayat 

nilai IPA semester sebelumnya. 

2. Guru memberikan permasalahan yang berkaitan dengan materi yang 

dipelajari, dan menugaskan pada tim untuk memecahkan masalah dan 

menuangkannya dalam Log Book.  

3. Peserta didik low menyusun jawaban, sedangkan peserta didik high 

menawarkan koreksi dan informasi tambahan untuk melengkapi, dan 

demikian sebaliknya. 

4. Guru memeriksa hasil pekerjaan tim yang tercatat dalam Log Book, 

dengan cara memberikan nilai, saran, maupun koreksi.  
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Log Book berasal dari bahasa Inggris (www.kamuskbbi.id ) yang berarti 

buku catatan kejadian.  Log Book  biasanya dimanfaatkan untuk membuat 

catatan kemajuan sebuah proyek penelitian. Aplikasi model pembelajaran 

Note-Taking Pairs di kelas, Log Book dimanfaatkan sebagai pengganti buku 

catatan atau buku tugas. Log Book berisi tugas terstruktur peserta didik hasil, 

yang merupakan kolaborasi dengan tim atau tutor sebayanya. Penulis memilih 

menggunakan Log Book karena terdapat kolom-kolom khusus yang bisa 

digunakan oleh peserta didik, tutor, maupun guru untuk berkomunikasi 

melalui tulisan. Jadi, Log Book juga bisa difungsikan sebagai buku 

penghubung pesan antara peserta didik dengan guru pengampu mata pelajaran. 

Melalui komunikasi tertulis ini, penulis meyakini bahwa Log Book bisa 

menjadi salah satu sarana untuk memantau kemajuan pencapaian kompetensi 

peserta didik.  

Secara spesifik, keuntungan yang bisa diperoleh dari kegiatan 

pembelajaran dengan model Note-Taking Pairs berbantuan Log Book adalah : 

1. Memberikan kemudahan bagi peserta didik berkemampuan akademik 

rendah untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, serta memberi 

kesempatan kepada peserta didik berkemampuan akademik tinggi untuk 

berbagi ilmu. 

2. Membuat peserta didik menjadi lebih aktif, menumbuhkan karakter kerja 

sama, menumbuhkan rasa percaya diri, dan mendorong peserta didik untuk 

mengembangkan keterampilan komunikasi.  

3. Membuat suasana belajar menjadi menyenangkan, sehingga peserta didik 

maupun guru menikmati proses pembelajaran. 

 

Namun, terlepas dari keuntungan tersebut, Barkley.E,Cross K.Patricia, dan 

Major Claire Howell (2012:210) menjelaskan kekurangan dari penerapan 

model pembelajaran Note-Taking Pairs sebagai berikut: 

1. Meskipun model tersebut dapat membantu memperkuat konsep, namun 

konsep ini juga dapat mendorong ketidakakuratan jika kedua anggota tim 

memiliki informasi yang keliru. 
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2. Sebagain besar peserta didik hanya menyalin bagian-bagian yang 

diberikan oleh guru, dan menempelkannya pada tugas mereka sebagai 

jawaban atas pertanyaan yang diberikan. 

Oleh karena itu, Log Book mengambil peran sebagai jembatan komunikasi 

antara guru dengan peserta didik, sehingga peluang terjadi kekeliruan 

informasi bias ditekan. 

 

E. Penelitian yang Relevan   

Penelitian lain yang juga mengaplikasikan model Note-Taking Pairs dalam 

kegiatan pembelajaran, yaitu penelitian yang dilakukan oleh  Azmi Yati dan 

Nais Resya, keduanya menyimpulkan bahwa penerapan model Note-Taking 

Pairs dalam pembelajaran mampu meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

Azmi Yati (Yati Azmi,2013:v) yang mengambil tema “Penerapan Teknik 

Pembelajaran Note-Taking Pairs untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA”, 

menyatakan bahwa sebelum dilakukan tindakan, ketuntasan peserta didik 

hanya mencapai 45,45%, atau sekitar 10 peserta didik yang tuntas. Setelah 

mengaplikasikan model Note-Taking Pairs pada siklus I, persentase 

ketuntasan meningkat mencapai 68,18%, atau bertambah menjadi 15 peserta 

didik. Sedangkan pada siklus II, persentase ketuntasan peserta didik semakin 

meningkat mencapai 81,82%, atau dicapai oleh 18 peserta didik. Dari data 

tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan model pembelajaran 

kolaboratif Note-Taking Pairs dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik  

 Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nais Resya (Resya Nais, 2016: 

125) yang mengambil tema “Pembelajaran Memproduksi Teks Ulasan Drama 

Berdasarkan Nilai Moral dengan Menggunakan Teknik Note Taking Pairs”, 

juga menyimpulkan bahwa pengaplikasian model Note-Taking Pairs dalam 

kegiatan pembelajaran terbukti efektif dalam meningkatkan hasil belajar 

peserta didik. Hal tersebut didukung oleh data kognitif yang semula nilai rata-

rata pra tes 50,16 meningkat menjadi 77,86. Hasil observasi sikap juga 

menunjukkan bahwa rata-rata sikap peserta didik masuk ke dalam kategori 

“baik sekali” dengan nilai 86,3.   
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Dua penelitian yang berkaitan dengan penerapan model Note-Taking Pairs 

tersebut menjadi bahan pertimbangan penulis untuk menggunakan model 

pembelajaran yang sama dalam rangka mengatasi kesenjangan hasil belajar 

kognitif di SMKN 1 Saptosari, khususnya peserta didik kelas XII TAVA. 

 

F. Kerangka Berpikir 

Alur berpikir dalam melaksanakan model pembelajaran Note-Taking Pairs 

berbantuan Log Book dapat dilihat sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Bagan Kerangka Berpikir 

 

G. Indikator Keberhasilan Penelitian 

1. Indikator keaktifan  

Indikasi bahwa peserta didik secara aktif mengikuti kegiatan pembelajaran 

dengan model Note-Taking Pairs berbantuan Log Book adalah terjadi 

kenaikan grafik persentase kemunculan sikap dari siklus I ke siklus II, 

yang terdiri dari aspek: 

a. Kemauan menerima, meliputi: kesadaran, kesediaan menerima, dan 

perhatian terkontrol. 

b. Melaporkan meliputi: persetujuan merespon, kesediaan merespon, 

komitmen. 

c. Menilai, yaitu penerimaan nilai 
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d. Organisasi meliputi: konseptualisasi nilai dan organisasi suatu sistem 

nilai 

2. Indikator hasil belajar 

Indikasi bahwa hasil belajar peserta didik meningkat selama kegiatan 

pembelajaran model Note-Taking Pairs berbantuan Log Book berlangsung 

adalah: 

a. Hasil belajar peserta didik dikatakan tuntas secara individu, apabila 

mencapai nilai sama dengan atau lebih besar dari KKM mata pelajaran 

IPA, yaitu 75. 

b. Ketuntasan kelas mencapai 75% dari jumlah total peserta didik. 

c. Terjadi kenaikan grafik persentase ketuntasan kelas dari siklus I ke 

siklus II. 

. 

H. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan uraian dalam kajian teori yang telah dipaparkan sebelumnya, 

maka hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah: penerapan model Note-

Taking Pairs berbantuan Log Book dalam pembelajaran IPA pada peserta 

didik kelas XII mampu memperbaiki kualitas pembelajaran, dilihat dari respon 

peserta didik berupa keaktifan selama kegiatan pembelajaran (ranah afektif), 

dan dari segi hasil belajar peserta didik (ranah kognitif).   

 



17 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini telah dilaksanakan di SMK Negeri 1 Saptosari, kelas XII 

jurusan Audio Video, pada mata pelajaran IPA. Penelitian ini dilaksanakan 

dalam rentang waktu 9 bulan, yaitu pada bulan Februari-September tahun 

2017, khususnya pembelajaran pada semester ganjil tahun ajaran 2017/2018. 

Perincian alokasi waktunya adalah bulan Februari-April 2017 tahap 

penyusunan proposal, bulan Mei-Juni 2017 tahap penyusunan instrumen 

penelitian, dan bulan Juli-Oktober 2017 adalah tahap pengambilan data dan 

pelaporan. Berdasarkan perincian alokasi waktu tersebut, tahapan 

pengambilan data dalam kegiatan pembelajaran di kelas dilaksanakan dalam 

11 kali tatap muka. 

 

B. Subjek Penelitian  

Subjek dalam penelitian tentang penerapan model Note-Taking Pairs 

berbantuan Log Book ini adalah guru IPA kelas XII dan peserta didik kelas 

XII SMK Negeri 1 Saptosari jurusan Teknik Audio Video - A sebanyak 33 

orang.   

 

C. Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 

Penelitian tindakan kelas ini mengikuti sintaks dari Kemmis dan Taggart, 

meliputi empat tahapan dasar yang saling terkait dan berkesinambungan, 

yaitu: 1) perencanaan (planning), 2) pelaksanaan (acting), 3) pengamatan 

(observing), dan 4) refleksi (reflecting).  

 

D. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Jenis Data 
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Data yang diambil dalam penelitian ini meliputi:  

 

a). Data Kualitatif, yaitu data keaktifan peserta didik yang diambil 

dari hasil observasi respon peserta didik pada saat mengikuti 

kegiatan pembelajaran. 

b). Data Kuantitatif, yaitu data hasil belajar peserta didik yang 

diperoleh dari latihan soal dan ulangan harian.  

. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini 

meliputi: 

a. Observasi 

Observasi dilakukan dalam rangka: 

1). Mengamati respon peserta didik selama kegiatan 

pembelajaran, yang hasilnya dituangkan ke dalam lembar 

observasi keaktifan peserta didik dalam bentuk skor, 

kemudian dikonversi dalam bentuk deskripsi singkat.  

2). Mengamati kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru 

seusai sintaks dalam model pembelajaran Note-Taking 

Pairs berbantuan Log Book, dengan bantuan kolaborator. 

b. Tes 

Tes tertulis dilakukan untuk mengetahui hasil belajar peserta 

didik setelah mengaplikasikan model pembelajaran Note-Taking 

Pairs berbantuan Log Book.  

c. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi dilakukan untuk mendeskripsikan jalannya 

kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran Note-

Taking Pairs berbantuan Log Book. 
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E. Prosedur Penelitian  

Penelitian tindakan kelas ini dilakukan dengan mengikuti sintaks 

penelitian tindakan kelas menurut Stephen Kemmis dan Robin Mc Taggart 

(Wibawa, 2004: 15) sebagai berikut: 

 

Gambar 2. Bagan Model PTK Menurut Kemmis-Taggart 

  

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas untuk menerapkan model 

pembelajaran Note-Taking Pairs berbantuan Log Book pada materi interaksi 

makhluk hidup adalah sebagai berikut: 

1. Siklus I 

a. Perencanaan 

Langkah-langkah dalam tahap perencanaan atau persiapan tindakan 

adalah: 

1). Menyusun administrasi pembelajaran yang meliputi Silabus, RPP, 

instrumen soal, dan instrumen penilaian. 

2). Menyusun lembar observasi keaktifan peserta didik dan lembar 

observasi keterlaksanaan pembelajaran dengan model Note-Taking 

Pairs berbantuan Log Book.  
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3). Identifikasi kemampuan akademik peserta didik berdasarkan nilai 

kognitif sebelumnya. Membentuk kelompok tim kerja yang terdiri 

dari pasangan peserta didik kemampuan akademik low dan high. 

4). Prakondisi peserta didik untuk mengikuti rangkaian  kegiatan 

pembelajaran IPA dengan model Note-Taking Pairs berbantuan 

Log Book. 

 

b. Pelaksanaan Tindakan 

Tahapan kegiatan pembelajaran mengacu pada sintaks model 

pembelajaran Note-Taking Pairs berbantuan Log Book meliputi: 

1). Konfigurasi pasangan tim yang terdiri dari 2 peserta didik, dengan 

ketentuan peserta didik berkemampuan akademik tinggi 

berpasangan dengan peserta didik berkemampuan akademik 

rendah. 

2). Kegiatan pemaparan materi pembelajaran oleh guru sesuai dengan 

kompetensi yang akan dicapai. 

3). Kegiatan menyusun catatan yang dilakukan oleh masing-masing 

anggota tim secara individu. 

4). Kegiatan diskusi tim dalam rangka memecahkan masalah yang 

diberikan oleh guru, hasilnya dituangkan dalam Log Book. 

5). Kegiatan presentasi hasil diskusi yang dituangkan dalam Log Book. 

6). Ulangan harian dilakukan setelah implementasi model 

pembelajaran selesai, bertujuan untuk mengetahui kemajuan hasil 

belajar peserta didik.  

 

c. Observasi atau pengamatan 

Tahapan pengamatan difokuskan pada keaktifan peserta didik dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran, serta peningkatan hasil belajar 

peserta didik. Observasi juga dilakukan oleh kolaborator untuk 

mengamati keterlaksanaan kegiatan pembelajaran dengan model Note-

Taking Pairs berbantuan Log Book. 
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d. Refleksi 

Merupakan tahapan untuk memproses data yang didapat setelah 

kegiatan pengamatan. Bila dari hasil refleksi ini ditemukan masalah 

baru yang berkaitan dengan indikator keberhasilan pembelajaran, maka 

akan dilanjutkan dengan tahap berikutnya, yaitu revisi dan 

perencanaan ulang. 

 

2. Revisi dan perencanaan ulang 

Pada tahapan ini dilakukan revisi terhadap masalah yang telah 

dirumuskan dalam tahap refleksi siklus I. Selanjutnya, dibuat perencanaan 

ulang yang tetap mengacu pada sintaks pembelajaran, tetapi dengan tema 

kegiatan pembelajaran yang berbeda. Tindakan selanjutnya adalah 

melaksanakan siklus II dengan sintaks yang sama dengan siklus I. 

 

3. Siklus II, meliputi kegiatan : perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan 

refleksi. 

  

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Instrumen pelaksanaan kegiatan pembelajaran 

a. Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

b. Lembar Kegiatan peserta didik (LK) 

c. Soal evaluasi 

2. Lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran  

3. Lembar observasi penilaian keaktifan (sikap)  

4. Lembar penilaian hasil belajar 

 

G. Teknik Analisis Data 

1. Teknik analisis data keaktifan (sikap) 

Data keaktifan dalam penelitian ini diukur dari total skor yang diperoleh 

pada lembar observasi. Pengisian lembar observasi dilakukan dengan cara 
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menuliskan angka 1 sampai 3 sesuai dengan frekuensi kemunculan 

perilaku, mengacu pada indikator yang telah ditetapkan. Kriteria untuk 

setiap skor adalah: 1= jarang sekali muncul, 2= muncul, 3= sering muncul. 

Persentase keaktifan peserta didik dihitung dengan rumus (Anas 

Sudjiono,2004:43): 

   
                            

                          
       

Keterangan: 

PK : Persentase Keaktifan 

 

2. Teknik analisis data kognitif 

Data kognitif dalam penelitian ini diolah dengan teknik analisis deskriptif 

kuantitatif. Teknik ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan dan 

menggambarkan data yang telah terkumpul tanpa bermaksud membuat 

kesimpulan yang sifatnya general (Sugiyono, 2013:208). Kriteria 

ketuntasan minimal yang telah disepakati di sekolah adalah 75. Adapun 

pengolahan nilai hasil belajar peserta didik sekaligus ketuntasan secara 

individu dilakukan dengan menggunakan rumus: 

              
                  

          
      

 

Peserta didik dikategorikan tuntas apabila memperoleh nilai lebih besar 

atau sama dengan 75, sedangkan predikat tidak tuntas untuk nilai kurang 

dari 75. Sedangkan untuk penentuan persentase ketuntasan kelas 

menggunakan rumus: 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Deskripsi Setting Penelitian 

SMKN 1 Saptosari berlokasi di Kecamatan Saptosari, Kabupaten 

Gunungkidul, tepatnya di wilayah sebelah Tenggara Propinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Secara geografis, Kecamatan Saptosari berbatasan langsung dengan 

Samudra Hindia. SMKN 1 Saptosari merupakan satu-satunya sekolah jenjang 

menengah atas yang ada di wilayah Kecamatan Saptosari. 

SMKN 1 Saptosari memiliki 6 program studi, yaitu Teknik Kendaraan 

Ringan, Teknik Audio Video, Teknik Komputer Jaringan, Busana Butik, 

Agrobisnis Pengolahan Hasil Pertanian, dan Akomodasi Perhotelan. Jumlah 

paralel kelas adalah 11, kecuali kelas XII hanya sebanyak 9 kelas.  

Kurikulum yang diterapkan di SMKN 1 Saptosari pada tahun pelajaran 

2017/2018 ada 3 jenis. Kelas X menggunakan Kurikulum 2013 revisi, kelas XI 

menggunakan Kurikulum 2013 versi lama, dan kelas XII masih menggunakan 

Kurikulum 2006. Hal ini membawa konsekuensi pada perbedaan jumlah jam 

pelajaran dalam struktur kurikulum, terutama untuk mata pelajaran IPA yang 

terdampak pembelakuan kurikulum baru. Kelas X mempunyai jumlah jam IPA 3 

JPL dan hanya diberikan pada kelompok Pariwisata. Kelas XI untuk mata 

pelajaran IPA dihilangkan dari struktur kurikulum 2013, dan kelas XII 

mempunyai jumlah jam IPA 1 JPL yang diberikan pada semua program studi. 

Selain perbedaan jumlah jam dalam struktur Kurikulum 2013 dan Kurikulum 

2006, kompetensi yang harus dikuasai peseta didik juga berubah. Mata pelajaran 

IPA di Kurikulum 2006 yang semula bermuatan Biologi Lingkungan, 

berkembang di Kurikulum 2013 revisi menjadi perpaduan antara materi Biologi, 

Fisika, dan Kimia dengan proporsi jumlah kompetensi dasar yang sama. 
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Kelas yang digunakan dalam penelitian tindakan ini adalah kelas XII program 

studi Teknik Audio Video paralel A. Jumlah peserta didik di kelas tersebut adalah 

33 orang, dengan rincian 22 orang peserta didik laki-laki dan 11 orang peserta 

didik perempuan. Menurut data penerimaan peserta didik baru, peserta didik kelas 

XII tahun pelajaran 2017/2018 memiliki riwayat nilai passing grade program 

studi yang berada di bawah program studi lain. Namun pada tahun-tahun 

berikutnya, nilai passing grade program studi Teknik Audio Video mengalami 

kenaikan karena faktor keterserapan lulusan di dunia usaha dan industri tinggi. 

Dasar pemilihan kelas XII Teknik Audio Video paralel A dalam penelitian 

tindakan ini adalah riwayat yang telah direkam oleh penulis, sejak peserta didik 

yang bersangkutan berada di kelas XI. Diantaranya adalah nilai Ujian Akhir 

Semester (UAS) murni pada saat peserta didik berada di kelas XI semester genap 

tahun pelajaran 2016/2017, digunakan sebagai dasar penyusunan pasangan tim. 

Pertimbangan lain adalah dalam hal keaktifan peserta didik selama mengikuti 

kegiatan pembelajaran IPA.  

 

B. Hasil Penelitian  

1. Keaktifan dan Hasil Belajar Peserta Didik Sebelum Tindakan 

Karakteristik peserta didik kelas XII Audio Video paralel A pada dasarnya 

tergolong sangat vokal, hal tersebut dapat teramati selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung. Beberapa peserta didik bahkan sangat aktif 

bertanya ketika penulis menyampaikan paparan materi. Keaktifan peserta 

didik juga sering muncul ketika penulis menggunakan metode debat dalam 

pembelajaran bertema Pencemaran Lingkungan. 

Hasil observasi penulis menunjukkan bahwa peserta didik sangat antusias 

dalam mengemukakan pendapatnya, terutama ketika harus beradu argumen 

dengan kelompok lawan debatnya. Peserta didik yang biasanya kurang 

memberikan respon saat pembelajaran berlangsung, ketika sesi debat 
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berlangsung justru selalu meminta interupsi untuk menyanggah opini dari 

lawan debatnya maupun mempertahankan argumennya sendiri. Akan tetapi, 

terkadang pernyataan yang disampaikan terlalu melebar dan keluar dari tema 

pembicaraan, sehingga terkesan mengada-ada. 

Dari sudut pandang penulis, terutama peserta didik yang biasanya kurang 

aktif, aktivitas pembelajaran melalui sesi debat lisan menunjukkan indikasi 

bahwa: 

a. Peserta didik mampu memberikan respon terhadap stimulus yang 

disediakan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. 

b. Peserta didik merasa percaya diri untuk mengemukakan argumennya, 

meskipun terkadang keluar dari topik pembicaraan. 

c. Peserta didik berusaha menunjukkan level pengetahuannya melalui 

argumen yang disampaikan. 

Namun di sisi lain, ada beberapa indikator yang jarang atau bahkan belum 

muncul dalam kegiatan pembelajaran, diantaranya adalah: 

a. Kerjasama dalam tim sehingga peserta didik terkesan menyusun argumen 

sendiri tanpa kompromi. 

b. Kemampuan menerima menerima argumen peserta didik lain kurang 

sehingga menimbulkan kesan “keras kepala”. 

c. Kemampuan menyusun argumen secara tulisan kurang, akibatnya 

argumen yang dituangkan dalam lembar kerja kurang sesuai dengan 

argumen yang diucapkan secara lisan. 

 

Berdasarkan data hasil pembelajaran yang diambil dari nilai Ujian akhir 

Sekolah (UAS) semester genap tahun pelajaran 2016/2017, dijumpai fakta 

bahwa keaktifan peserta didik selama kegiatan pembelajaran berlangsung 

ternyata tidak linier dengan hasil belajarnya. Hal ini didukung dari data nilai 
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Ujian akhir Sekolah (UAS) semester genap tahun pelajaran 2016/2017 

berikut: 

 

Tabel . Hasil Belajar (Nilai UAS) Peserta Didik Sebelum Tindakan 

NO PESERTA DIDIK 
NILAI PESERTA DIDIK 

UAS XI Ketuntasan 

1 Peserta didik 1 82.50 Tuntas 

2 Peserta didik 2 77.50 Tuntas 

3 Peserta didik 3 82.50 Tuntas 

4 Peserta didik 4 65.00 Belum tuntas 

5 Peserta didik 5 80.00 Tuntas 

6 Peserta didik 6 57.50 Belum tuntas 

7 Peserta didik 7 65.00 Belum tuntas 

8 Peserta didik 8 70.00 Belum tuntas 

9 Peserta didik 9 67.50 Belum tuntas 

10 Peserta didik 10 82.50 Tuntas 

11 Peserta didik 11 75.00 Tuntas 

12 Peserta didik 12 80.00 Tuntas 

13 Peserta didik 13 80.00 Tuntas 

14 Peserta didik 14 72.50 Belum tuntas 

15 Peserta didik 15 60.00 Belum tuntas 

16 Peserta didik 16 47.50 Belum tuntas 

17 Peserta didik 17 60.00 Belum tuntas 

18 Peserta didik 18 77.50 Tuntas 

19 Peserta didik 19 62.50 Belum tuntas 

20 Peserta didik 20 65.00 Belum tuntas 

21 Peserta didik 21 42.50 Belum tuntas 

22 Peserta didik 22 87.50 Tuntas 

23 Peserta didik 23 45.00 Belum tuntas 

24 Peserta didik 24 60.00 Belum tuntas 

25 Peserta didik 25 77.50 Tuntas 
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26 Peserta didik 26 75.00 Tuntas 

27 Peserta didik 27 67.50 Belum tuntas 

28 Peserta didik 28 57.50 Belum tuntas 

29 Peserta didik 29 80.00 Tuntas 

30 Peserta didik 30 77.50 Tuntas 

31 Peserta didik 31 67.50 Belum tuntas 

32 Peserta didik 32 67.50 Belum tuntas 

33 Peserta didik 33 65.00 Belum tuntas 

Jumlah 2280   

Rata-rata 69.09   

Pesentase Ketidaktuntasan 54.55%   

Persentase Ketuntasan 45.45%   

 

Mencermati dari tabel hasil belajar (nilai UAS) peserta didik sebelum 

tindakan yang ditampilkan di atas, tampak bahwa rata-rata hasil belajar 

peserta didik masih di bawah nilai minimal (KKM 75), yaitu hanya mencapai 

69,09. Dari 33 peserta didik yang mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS), 

sebanyak 18 peserta didik atau sekitar 54,55% nilainya belum tuntas, dan 

sisanya 15 peserta didik atau sekitar 45,45% nilainya tuntas. Jadi 

kesimpulannya, nilai rata-rata kelas sebelum tindakan dilakukan hanya 

mencapai 69,9 dengan persentase ketuntasan kelas belum mencapai 50%, 

yaitu masih berkisar pada angka 45,45%. 

Oleh karena itu, penulis bermaksud memperbaiki proses pembelajaran 

melalui model Note-Taking Pairs berbantuan Log Book untuk meningkatkan 

keaktifan peserta didik. Tujuan utamanya adalah memunculkan indikator-

indikator yang belum atau kurang frekuensi kemunculannya pada model 

pembelajaran sebelumnya, serta meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

 

2. Keaktifan dan Hasil Belajar Peserta Didik Setelah Tindakan Siklus 1 

a. Tahap Pelaksanaan Tindakan Siklus 1 
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1). Pertemuan 1 Siklus 1 

Pertemuan 1 dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2017 selama 45 

menit (1 JPL). Indikator yang dicapai pada pertemuan tersebut adalah 

mengidentifikasi komponen-komponen abiotik yang terdapat dalam 

ekosistem. Kegiatan pembelajaran pada tahap awal meliputi 

pemaparan tujuan pembelajaran, memotivasi untuk terlibat aktif dalam 

kegiatan pembelajaran, dan meminta peserta didik untuk mengingat 

kembali konsep ekosistem pada jenjang sebelumnya. Kegiatan tersebut 

dilaksanakan kurang lebih selama 5 menit.  

Kegiatan pembelajaran berikutnya adalah tahap inti, yang diawali 

dengan konfigurasi pasangan tim untuk duduk dalam satu meja. Guru 

menayangkan tayangan video pembelajaran selama kurang lebih 10 

menit, yang berisi tentang komponen dalam ekosistem. Setelah 

penayangan video, guru membrikan pertanyaan pancingan yang 

merangsang terjadinya diskusi kelas. Poin-poin pertanyaan yang 

diajukan diantaranya adalah: Komponen ekosistem apa saja yang 

teramati dalam tayangan video? Bagaimana membedakan komponen 

biotik dan abiotik dalam ekosistem? Peserta didik diminta untuk 

membuat catatan individu mengenai hal-hal yang dianggap penting. 

Guru memberikan masalah untuk dipecahkan bersama dalam tim, 

yaitu: 

a). Jelaskan pengaruh komponen abiotik berikut terhadap 

komponen biotiknya! 

- Suhu udara 

- Kondisi geografis 

- Ketinggian tempat 

- Intensitas cahaya 
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Peserta didik yang mendapat prioritas untuk mengerjakan adalah 

peserta didik dalam tim yang kemampuan akademiknya lebih rendah. 

Sedangkan peserta didik yang kemampuan akademiknya lebih tinggi 

bertindak sebagai tutor, yang bertugas membantu menyelesaikan 

masalah. Hasil pemecahan masalah dituliskan ke dalam kolom 

“penyelesaian masalah” untuk peserta didik. Apabila terdapat koreksi 

atau tambahan informasi dari tutor, maka tambahan tersebut dituliskan 

dalam kolom “catatan tutor”. Seluruh hasil pemecahan masalah 

dituangkan ke dalam Log Book.  

Tahapan berikutnya adalah peserta didik diminta untuk 

mempresentasikan hasil diskusi di kelas. Namun karena keterbatasan 

waktu, maka pengisian Log Book dan sesi presentasi dilanjutkan pada 

pertemuan berikutnya. 

 

2). Pertemuan 2 Siklus 1 

Pertemuan 2 dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2017 selama 45 

menit (1 JPL). Indikator yang dicapai pada pertemuan tersebut masih 

sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu mengidentifikasi 

komponen-komponen abiotik yang terdapat dalam ekosistem. 

Kegiatan pembelajaran yang dilakukan adalah melanjutkan kegiatan 

pemecahan masalah pada pertemuan sebelumnya, dilanjutkan dengan 

sesi presentasi. Kegiatan ini dilakukan selama kurang lebih 30 menit.  

Selanjutnya sisa waktu kurang lebih 15 menit, guru memberikan 

penguatan tentang materi yang telah didiskusikan, memberi motivasi 

untuk tetap kompak untuk bekerja sama dalam tim, dan menutup 

kegiatan pembelajaran. Peserta didik diminta untuk mengumpulkan 

Log Book yang sudah terisi, untuk dilakukan penilaian oleh guru. 
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3). Pertemuan 3 Siklus 1 

Pertemuan 3 dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2017 selama 45 

menit (1 JPL). Indikator yang dicapai pada pertemuan tersebut adalah 

mengidentifikasi aliran energi dalam ekosistem, mendeskripsikan 

piramida ekologi, menjelaskan jaring-jaring makanan serta rantai 

makanan dalam ekosistem. Kegiatan pembelajaran pada tahap awal 

meliputi pemaparan tujuan pembelajaran, memotivasi untuk terlibat 

aktif dalam kegiatan pembelajaran, dan meminta peserta didik untuk 

mengingat kembali konsep ekosistem pada pertemuan sebelumnya. 

Kegiatan tersebut dilaksanakan kurang lebih selama 5 menit.  

Kegiatan pembelajaran berikutnya adalah tahap inti, yang diawali 

dengan konfigurasi pasangan tim untuk duduk dalam satu meja. Guru 

menayangkan tayangan slide selama kurang lebih 10 menit, yang 

berisi tentang aliran energi dalam ekosistem, piramida ekologi, jaring-

jaring makanan serta rantai makanan. Setelah penayangan slide, guru 

memberikan pertanyaan pancingan yang merangsang terjadinya 

diskusi kelas. Poin-poin pertanyaan yang diajukan diantaranya adalah: 

Bagaimana energi mengalir dari komponen biotik satu ke komponen 

biotik lain? Bagaimana transfer energi antar komponen hanya 

memindahkan sekitar 10% dari jumlah energi yang terkandung dalam 

suatu komponen ekosistem?  

Berdasarkan hasil diskusi menggunakan pertanyaan pancingan 

tersebut, peserta didik diminta untuk membuat catatan secara individu 

mengenai hal-hal yang dianggap penting. Guru kemudian memberikan 

masalah untuk dipecahkan bersama dalam tim, yaitu: 

a). Bagaimana proses aliran energi dalam ekosistem berlangsung? 

b). Apakah perbedaan antara rantai makanan dan jaring-jaring 

makanan? 



31 
 

c). Terdapat makhluk hidup berupa padi, tikus, belalang, burung 

gereja, ulat bulu, ular, tikus, ayam, elang, dan musang. Buatlah 

jaring-jaring makanan yang mungkin terjadi! 

d). Sebutkan tingkatan trofik pada rantai makanan yang terdapat 

dalam ekosistem! 

e). Jelaskan apa yang dimaksud dengan pernyataan “jumlah energi 

yang berpindah dari setiap komponen biotik ekosistem 

semakin berkurang”! 

 

Ketentuan dalam hal menuliskan hasil pemecahan masalah masih 

sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu peserta didik yang 

mendapat prioritas untuk mengerjakan adalah peserta didik dalam tim 

yang kemampuan akademiknya lebih rendah. Sedangkan peserta didik 

yang kemampuan akademiknya lebih tinggi bertindak sebagai tutor, 

yang bertugas membantu menyelesaikan masalah. Hasil pemecahan 

masalah dituliskan ke dalam kolom “penyelesaian masalah” untuk 

peserta didik. Apabila terdapat koreksi atau tambahan informasi dari 

tutor, maka tambahan tersebut dituliskan dalam kolom “catatan tutor”. 

Seluruh hasil pemecahan masalah dituangkan ke dalam Log Book.  

Tahapan berikutnya adalah peserta didik diminta untuk 

mempresentasikan hasil diskusi di kelas. Namun karena keterbatasan 

waktu, maka pengisian Log Book dan sesi presentasi dilanjutkan pada 

pertemuan berikutnya. 

 

4). Pertemuan 4 Siklus 1 

Pertemuan 4 dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2017 selama 

45 menit (1 JPL). Indikator yang dicapai pada pertemuan tersebut 

masih sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu mengidentifikasi 



32 
 

aliran energi dalam ekosistem, mendeskripsikan piramida ekologi, 

menjelaskan jaring-jaring makanan serta rantai makanan dalam 

ekosistem. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan adalah melanjutkan 

kegiatan pemecahan masalah pada pertemuan sebelumnya, dilanjutkan 

dengan sesi presentasi. Kegiatan ini dilakukan selama kurang lebih 30 

menit.  

Selanjutnya sisa waktu kurang lebih 15 menit, guru memberikan 

penguatan tentang materi yang telah didiskusikan, memberi motivasi 

untuk tetap kompak untuk bekerja sama dalam tim, dan menutup 

kegiatan pembelajaran. Peserta didik diminta untuk mengumpulkan 

Log Book yang sudah terisi, untuk dilakukan penilaian oleh guru. 

 

b. Tahap Pengamatan Setelah Tindakan Siklus 1 

Tahapan pengamatan yang difokuskan pada peserta didik meliputi 

keaktifan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dan hasil belajar peserta 

didik. Sedangkan pengamatan jalannya proses pembelajaran dilakukan 

oleh kolaborator, yang bertujuan untuk mengamati keterlaksanaan 

kegiatan pembelajaran sesuai dengan sintaks model Note-Taking Pairs 

berbantuan Log Book. 

Pengamatan yang berkaitan dengan keaktifan peserta didik di 

kategorikan ke dalam 9 indikator, meliputi: 

1). Peserta didik memperhatikan media yang digunakan dalam 

pembelajaran (A1 -1). 

2). Peserta didik mendengarkan penjelasan yang disampaikan guru (A1-2) 

3). Peserta didik menunjukkan sikap rasa ingin tahu (A1-3) 

4). Peserta didik terlibat aktif dalam menyusun catatan pembelajaran (A2-

4) 

5). Peserta didik terlibat aktif dalam menyelesaikan masalah (A2-5) 
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6). Peserta didik menyelesaikan tugas kelompok tepat waktu (A2-6) 

7). Peserta didik memberi kesempatan anggota  tim untuk menjelaskan 

argumennya (A3-7) 

8). Peserta didik menerima pengetahuan baru yang diperoleh saat diskusi 

(A4-8) 

9). Peserta didik mempertahankan gagasannya dengan dasar yang ilmiah 

dan sesuai konteks (A4-9) 

 

Hasil pengamatan keaktifan peserta didik pada tindakan siklus 1 adalah 

sebagai berikut: 

 

Tabel . Skor Keaktifan Peserta Didik Setelah Tindakan Siklus 1 

NO PESERTA DIDIK 

Indikator Penilaian sikap siklus 1 

A1-1 A1-2 A1-3 A2-4 A2-5 A2-6 A3-7 A4-8 A4-9 Jumlah 
Rata-

rata  

1 Peserta didik 1 2 2 3 1 1 3 3 3 3 21 2 

2 Peserta didik 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 

3 Peserta didik 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 

4 Peserta didik 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 

5 Peserta didik 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 

6 Peserta didik 6 1 2 2 1 1 1 1 3 2 14 2 

7 Peserta didik 7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 

8 Peserta didik 8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 

9 Peserta didik 9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 

10 Peserta didik 10 3 2 3 3 3 3 3 3 3 26 3 

11 Peserta didik 11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 

12 Peserta didik 12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 

13 Peserta didik 13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 

14 Peserta didik 14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 

15 Peserta didik 15 3 3 3 1 1 1 3 3 3 21 2 

16 Peserta didik 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 

17 Peserta didik 17 1 1 1 2 3 1 1 3 2 15 2 

18 Peserta didik 18 3 2 3 1 2 2 3 3 3 22 2 
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19 Peserta didik 19 3 3 3 3 2 1 3 3 2 23 3 

20 Peserta didik 20 3 3 3 3 2 3 3 3 3 26 3 

21 Peserta didik 21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 

22 Peserta didik 22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 

23 Peserta didik 23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 

24 Peserta didik 24 2 2 3 1 1 1 3 3 3 19 2 

25 Peserta didik 25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 

26 Peserta didik 26 3 3 3 1 3 2 3 3 3 24 3 

27 Peserta didik 27 3 3 3 3 2 3 3 3 3 26 3 

28 Peserta didik 28 2 3 3 1 1 1 1 3 2 17 2 

29 Peserta didik 29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 

30 Peserta didik 30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 

31 Peserta didik 31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 

32 Peserta didik 32 3 3 3 3 1 3 3 3 3 25 3 

33 Peserta didik 33 3 2 3 3 1 3 3 3 2 23 3 

Jumlah 92 91 96 84 81 85 93 99 94 815 91 

Rata-rata 2.79 2.76 2.91 2.55 2.45 2.58 2.82 3.00 2.85 24.70 2.74 

Persentase Kemunculan 92.93 91.92 96.97 84.85 81.82 85.86 93.94 100 94.95 94.95 94.95 

 

Menurut tabel skor keaktifan peserta didik siklus 1 di atas, dapat 

diamati bahwa rata-rata kemunculan indikator keaktifan peserta didik 

adalah 94,95%. Rata-rata kemunculan untuk indikator memperhatikan 

media yang digunakan dalam pembelajaran persentase 92,93%. Indikator 

mendengarkan penjelasan yang disampaikan guru persentase 

kemunculannya 91,92%. Indikator menunjukkan sikap rasa ingin tahu 

persentase kemunculannya 96,97%. Indikator terlibat aktif dalam 

menyusun catatan pembelajaran persentasenya kemunculannya 84,85%. 

Indikator terlibat aktif dalam menyelesaikan masalah persentasenya 

kemunculannya 81,82%. Indikator menyelesaikan tugas kelompok tepat 

waktu persentasenya kemunculannya 85,86%. Indikator memberi 

kesempatan anggota  tim untuk menjelaskan argumen persentasenya 

kemunculannya 93,94%. Indikator menerima pengetahuan baru yang 

diperoleh saat diskusi persentasenya kemunculannya 100%. Indikator 
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mempertahankan gagasannya dengan dasar yang ilmiah dan sesuai konteks 

persentasenya kemunculannya 94,95%.  

Dari sembilan indikator keaktifan peserta didik yang diamati, terdapat 

3 indikator yang memilki skor terendah, yaitu pada indikator terlibat aktif 

dalam menyusun catatan pembelajaran, indikator terlibat aktif dalam 

menyelesaikan masalah, dan indikator menyelesaikan tugas kelompok 

tepat waktu. 

Sedangkan untuk pengamatan hasil belajar peserta didik dapat dilihat 

dari tabel berikut: 

 

Tabel . Hasil Belajar Peserta Didik Setelah Tindakan Siklus 1 

NO Keterangan 

Nilai kognitif 

Tugas 
Rata-rata 

T.1 T.2 

1 Rata-rata nilai tugas 81.88 87.85 84.86 

2 Persentase ketuntasan 100% 87,88% 87,88% 

3 Persentase ketidaktuntasan 0% 12,12% 12,12% 

 

Menurut tabel hasil belajar peserta didik setelah tindakan siklus 1 

diperoleh nilai rata-rata untuk tugas 1 adalah 81,88, sedangkan nilai rata-

rata untuk tugas 2 adalah 87,85. Sehingga diperoleh nilai rata-rata tugas 

yang diselesaikan peserta didik pada siklus 1 adalah 84,86. Persentase 

ketuntasan kelas pada tugas 1 adalah 100%, artinya sebanyak 33 peserta 

didik mendapatkan nilai sama dengan atau lebih besar dari KKM, yaitu 

75. Sedangkan pada tugas 2, persentase ketuntasan kelas justru menurun 

menjadi 87,88%, yang mana sebanyak 4 orang peserta didik mendapatkan 

nilai kurang dari KKM. Sisanya sebanyak 29 orang peserta didik 

mendapatkan nilai sama dengan atau lebih besar dari KKM. Demikian 

halnya dengan nilai rata-rata tugas 1 dan 2 sebesar 84,86, persentase 
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ketuntasan rata-rata adalah 87,88%, dan persentase rata-rata 

ketidaktuntasan adalah 12,12%. 

Hasil pengamatan kolaborator pada pertemuan pertama tanggal 25 Juli 

2017 saat mengikuti kegiatan pembelajaran, ada beberapa indikator 

kegiatan guru yang tidak muncul menurut lembar observasi 

keterlaksanaan model pembelajaran Note-Taking Pairs berbantuan Log 

Book , diantaranya adalah: 

a). Menyampaikan materi yang berkaitan dengan perpindahan energi 

dalam ekosistem. 

b). Melakukan observasi keaktifan peserta didik saat kegiatan presentasi. 

c). Memeriksa hasil pekerjaan peserta didik dan memberikan penilaian. 

d). Melakukan evaluasi. 

 

c. Tahap Refleksi dan Perencanaan Setelah Tindakan Siklus 1 

Berdasarkan data keaktifan peserta didik dari hasil tindakan pada 

siklus 1, dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 indikator keaktifan yang 

memilki skor terendah, yaitu pada indikator terlibat aktif dalam menyusun 

catatan pembelajaran sebesar 84,85%, indikator terlibat aktif dalam 

menyelesaikan masalah sebesar 81,82%, dan indikator menyelesaikan 

tugas kelompok tepat waktu sebesar 85,86%. 

Berdasarkan data hasil belajar peserta didik dari hasil tindakan pada 

siklus 1, dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata tugas yang diselesaikan 

peserta didik pada siklus 1 adalah 84,86, persentase ketuntasan rata-rata 

adalah 87,88%, dan persentase ketidaktuntasan rata-rata adalah 12,12%, 

atau tedapat 4 orang peserta didik yang nilainya belum memenuhi KKM. 

Memperhatikan dan mencermati data-data hasil tindakan pada siklus 

1, serta hasil diskusi penulis dengan kolaborator, terdapat beberapa poin 

yang harus diperbaiki dalam kegiatan pembelajaran, baik itu aktivitas guru 
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maupun aktivitas peserta didik. Hal-hal yang perlu diperhatikan dan 

diperbaiki pada siklus berikutnya berkaitan dengan aktivitas guru adalah: 

1). Guru belum secara tegas menempatkan peserta didik pada tim 

pasangannya. Hal tersebut terjadi karena beberapa peserta didik 

keberatan dengan tim pasangannya karena kurang bisa diajak bekerja 

sama. 

2). Guru belum maksimal menyampaikan materi pembelajaran sebagai 

bahan untuk menyelesaikan masalah. 

3). Waktu diskusi yang disediakan oleh guru sangat terbatas, sehingga 

hasil diskusi belum maksimal. 

 

Sedangkan hal-hal yang perlu diperhatikan dan diperbaiki pada siklus 

berikutnya berkaitan dengan aktivitas peserta didik adalah: 

1). Beberapa peserta didik masih kurang berminat membuat catatan 

pembelajaran. 

2). Peserta didik kurang aktif terlibat dalam kegiatan diskusi, dan 

cenderung hanya mengandalkan atau bergantung pada tutornya. 

3). Tutor kurang tegas memandu peserta didik yang kemampuannya 

akdemiknya rendah, sehingga kerja sama tim belum kompak. 

4). Beberapa pasangan tim tidak tepat waktu mengumpulkan tugas yang 

diberikan dengan alasan tidak masuk, ijin kegiatan luar, Log Book 

tertinggal, dan lain-lain. 

 

Untuk itu perlu disusun rencana tindakan pada siklus 2 berdasarkan 

hasil refleksi pada siklus 1, diantaranya adalah: 

1). Guru secara tegas meminta peserta didik untuk bekerja secara 

berpasangan, dan memberikan sanksi bagi peserta didik yang tidak 

mengikuti aturan kegiatan. 
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2). Keterbatasan waktu untuk menyampaikan materi diatasi dengan 

pemberian modul yang berkaitan dengan video pembelajaran, peserta 

didik juga diperkenankan membuka internet untuk mengumpulkan 

bahan diskusi. 

3). Diskusi penyelesaian masalah bisa dilanjutkan di rumah dengan 

catatan peserta didik wajib melaporkan kemajuan hasil diskusi yang 

dicapai pada pertemuan hari itu. 

4). Guru meminta tutor untuk terlibat secara aktif membantu pasangannya 

menyelesaikan masalah dan mengerjakan tugas secara maksimal. 

 

Poin-poin perbaikan tersebut akan dilaksanakan pada siklus tindakan 

2, sehingga diharapkan akan memperbaiki kualitas pembelajaran dengan 

model Note-Taking Pairs berbantuan Log Book.  

 

3. Keaktifan dan Hasil Belajar Peserta Didik Setelah Tindakan Siklus 2 

a. Tahap Pelaksanaan Tindakan Siklus 2 

a. Pertemuan 5 dan 6 Siklus 2 

Pertemuan 5 dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2017 dan 

pertemuan 6 dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2017, masing-

masing selama 45 menit (1 JPL). Indikator yang dicapai pada 

pertemuan tersebut adalah mengidentifikasi komponen-komponen 

biotik yang terdapat dalam ekosistem dan struktur trofik komponen 

biotik dalam ekosistem.  

Kegiatan pembelajaran pada tahap awal meliputi pemaparan tujuan 

pembelajaran, memotivasi untuk terlibat aktif dalam kegiatan 

pembelajaran, dan meminta peserta didik untuk mengingat kembali 

komponen biotik ekosistem pada pertemuan sebelumnya. Kegiatan 

tersebut dilaksanakan kurang lebih selama 5 menit.  
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Kegiatan pembelajaran berikutnya adalah tahap inti. Guru 

menayangkan tayangan slide selama kurang lebih 10 menit, yang 

berisi tentang komponen-komponen biotik dan struktur trofik dalam 

ekosistem. Setelah penayangan slide, guru memberikan pertanyaan 

pancingan yang merangsang terjadinya diskusi kelas. Poin-poin 

pertanyaan yang diajukan diantaranya adalah: komponen biotik apa 

saja yang dapat teramati dalam tayangan video? Bagaimana cara 

mengidentifikasi apakah buah kelapa, biji-bijian, atau daun kering 

termasuk komponen biotik atau abiotik? Bagaimana perbedaan 

interaksi parasitisme dengan predasi? 

Berdasarkan hasil diskusi menggunakan pertanyaan pancingan 

tersebut, peserta didik diminta untuk membuat catatan secara individu 

mengenai hal-hal yang dianggap penting. Guru kemudian memberikan 

masalah untuk dipecahkan bersama dalam tim, yaitu: 

a). Jelaskan dengan menggunakan kalimatmu sendiri bentuk 

hubungan antara simbion-simbion yang terdapat dalam 

hubungan simbiosis mutualisme? 

b). Jelaskan dengan menggunakan kalimatmu sendiri bagaimana 

bentuk hubungan antara antara simbion-simbion yang terdapat 

dalam hubungan simbiosis komensalisme? 

c). Jelaskan bagaimana bentuk hubungan seekor kerbau dengan 

seekor burung jalak, sehingga bisa dikatakan bahwa kedua 

simbion tersebut bersimbiosis mutualisme! 

d). Jelaskan bagaimana bentuk hubungan antara bunga nggrek 

dengan pohon mangga sehingga dikatakan bahwa kedua 

simbion ini bersimbiosis komensalisme! 

e). Jelaskan perbedaan yang paling prinsip antara mutualisme 

dengan komensalisme! 
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b. Pertemuan 7 Siklus 2 

Pertemuan 7 dilaksanakan pada tanggal 5 September 2017 selama 45 

menit (1 JPL). Indikator yang dicapai pada pertemuan tersebut masih 

sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu mengidentifikasi komponen-

komponen biotik yang terdapat dalam ekosistem dan struktur trofik 

komponen biotik dalam ekosistem. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan 

adalah melanjutkan kegiatan pemecahan masalah pada pertemuan 

sebelumnya, dilanjutkan dengan sesi presentasi. Kegiatan ini dilakukan 

selama kurang lebih 30 menit.   

Selanjutnya sisa waktu kurang lebih 15 menit, guru memberikan 

penguatan tentang materi yang telah didiskusikan, memberi motivasi 

untuk tetap kompak untuk bekerja sama dalam tim, dan menutup kegiatan 

pembelajaran. Peserta didik diminta untuk mengumpulkan Log Book yang 

sudah terisi, untuk dilakukan penilaian oleh guru. 

 

c. Pertemuan 8 Siklus 2 

Pertemuan 8 dilaksanakan pada tanggal 12 September 2017 selama 45 

menit (1 JPL). Indikator yang dicapai pada pertemuan tersebut adalah 

mengidentifikasi fungsi dan peranan komponen biotik, serta 

mengidentifikasi interaksi antar komponen biotik dalam ekosistem.  

Kegiatan pembelajaran pada tahap awal meliputi pemaparan tujuan 

pembelajaran, memotivasi untuk terlibat aktif dalam kegiatan 

pembelajaran, dan meminta peserta didik untuk mengingat kembali 

interaksi komponen biotik ekosistem pada pertemuan sebelumnya. 

Kegiatan tersebut dilaksanakan kurang lebih selama 5 menit.  

Kegiatan pembelajaran berikutnya adalah tahap inti. Guru 

menayangkan tayangan video selama kurang lebih 10 menit, yang berisi 

tentang interaksi antar komponen biotik. Setelah penayangan video, guru 
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memberikan pertanyaan pancingan yang merangsang terjadinya diskusi 

kelas. Poin-poin pertanyaan yang diajukan diantaranya adalah: jenis 

interaksi apa saja yang teramati dalam video? Bagaimana komponen-

komponen biotik tersebut saling berinteraksi? 

Berdasarkan hasil diskusi menggunakan pertanyaan pancingan 

tersebut, peserta didik diminta untuk membuat catatan secara individu 

mengenai hal-hal yang dianggap penting. Guru kemudian memberikan 

masalah untuk dipecahkan bersama dalam tim, yaitu: 

a). Perhatikan video tayangan interaksi komponen biotik, 

identifikasikan inetraksi antar komponen biotik dan jelaskan 

bagaimana komponen biotik tersebut berinteraksi? 

 

d. Pertemuan 9 Siklus 2 

Pertemuan 9 dilaksanakan pada tanggal 19 September 2017 selama 45 

menit (1 JPL). Indikator yang dicapai pada pertemuan tersebut masih 

sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu mengidentifikasi fungsi dan 

peranan komponen biotik, serta mengidentifikasi interaksi antar 

komponen biotik dalam ekosistem. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan 

adalah melanjutkan kegiatan pemecahan masalah pada pertemuan 

sebelumnya, dilanjutkan dengan sesi presentasi. Kegiatan ini dilakukan 

selama kurang lebih 30 menit.   

Selanjutnya sisa waktu kurang lebih 15 menit, guru memberikan 

penguatan tentang materi yang telah didiskusikan, memberi motivasi 

untuk tetap kompak untuk bekerja sama dalam tim, dan menutup kegiatan 

pembelajaran. Peserta didik diminta untuk mengumpulkan Log Book yang 

sudah terisi, untuk dilakukan penilaian oleh guru. 

 

e. Pertemuan 10 Siklus 2 
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Pertemuan 10 dilaksanakan pada tanggal 26 September 2017 selama 

45 menit (1 JPL). Pada pertemuan ini dilaksanakan tes formatif untuk 

mengevaluasi indikator-indikator yang telah dipelajari pada pertemuan 

sebelumnya. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan adalah meminta 

peserta didik untuk mengerjakan soal formatif selama kurang lebih 40 

menit.  Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan antara lain: 

a). Jelaskan bagaimana komponen abiotik berpengaruh terhadap 

komponen biotik dalam menjaga keseimbangan ekosistem, 

berdasarkan fenomena berikut : 

- Pohon jati di komplek Hutan Suaka Margasatwa Sodong 

meranggas di musim kemarau. 

- Populasi ikan seribu (cethul) di Telaga Namberan berkurang 

di musim kemarau. 

- Populasi rumput gajah di tegalan berkurang di musim 

kemarau. 

b). Buatlah piramida makanan yang terdiri dari 4 tingkatan trofik pada 

ekosistem sawah tadah hujan (sawah di lingkungan Saptosari). 

Sebutkan komponen makhluk hidup yang menduduki posisi 

puncaknya dan jelaskan mengapa bisa menduduki posisi puncak! 

c). Energi yang diambil oleh herbivora dari tumbuhan tidak bisa 100%, 

begitu pula karnivora yang mengambil energi dari herbivora. 

Jelaskan mengapa demikian! 

d). Sebutkan contoh makhluk hidup yang melakukan interaksi berikut 

(di lingkungan ekosistem sawah tadah hujan Saptosari) dan jelaskan 

bentuk hubungannya! 

- Kompetisi 

- Predasi 

- Netralisme 

- Mutualisme 

 

f. Pertemuan 11 Siklus 2 

Pertemuan 11 dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2017 selama 45 

menit (1 JPL). Pada pertemuan ini dilaksanakan ujian tengah semester 

(UTS) untuk mengevaluasi indikator-indikator yang telah dipelajari pada 
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pertemuan sebelumnya. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan adalah 

meminta peserta didik untuk mengerjakan soal ujan tengah semester 

selama kurang lebih 40 menit.  Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan 

dirangkum dalam soal pilihan ganda. 

 

b. Tahap Pengamatan Setelah Tindakan Siklus 2 

Hasil pengamatan keaktifan peserta didik pada tindakan siklus 2 

adalah sebagai berikut: 

 

Tabel . Skor Keaktifan Peserta Didik Setelah Tindakan Siklus 2 

 

NO PESERTA DIDIK 

Indikator Penilaian sikap siklus 2 

A1-1 A1-2 A1-3 A2-4 A2-5 A2-6 A3-7 A4-8 A4-9 Jumlah 
Rata-

rata  

1 Peserta didik 1 2 2 3 1 1 3 3 3 3 21 2 

2 Peserta didik 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 

3 Peserta didik 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 

4 Peserta didik 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 

5 Peserta didik 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 

6 Peserta didik 6 1 2 2 1 1 1 1 3 2 14 2 

7 Peserta didik 7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 

8 Peserta didik 8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 

9 Peserta didik 9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 

10 Peserta didik 10 3 2 3 3 3 3 3 3 3 26 3 

11 Peserta didik 11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 

12 Peserta didik 12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 

13 Peserta didik 13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 

14 Peserta didik 14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 

15 Peserta didik 15 3 3 3 1 1 1 3 3 3 21 2 

16 Peserta didik 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 

17 Peserta didik 17 1 1 1 2 3 1 1 3 2 15 2 

18 Peserta didik 18 3 2 3 1 2 2 3 3 3 22 2 

19 Peserta didik 19 3 3 3 3 2 1 3 3 2 23 3 
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20 Peserta didik 20 3 3 3 3 2 3 3 3 3 26 3 

21 Peserta didik 21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 

22 Peserta didik 22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 

23 Peserta didik 23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 

24 Peserta didik 24 2 2 3 1 1 1 3 3 3 19 2 

25 Peserta didik 25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 

26 Peserta didik 26 3 3 3 1 3 2 3 3 3 24 3 

27 Peserta didik 27 3 3 3 3 2 3 3 3 3 26 3 

28 Peserta didik 28 2 3 3 1 1 1 1 3 2 17 2 

29 Peserta didik 29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 

30 Peserta didik 30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 

31 Peserta didik 31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 

32 Peserta didik 32 3 3 3 3 1 3 3 3 3 25 3 

33 Peserta didik 33 3 2 3 3 1 3 3 3 2 23 3 

Jumlah 92 91 96 84 81 85 93 99 94 815 91 

Rata-rata 2.79 2.76 2.91 2.55 2.45 2.58 2.82 3.00 2.85 24.70 2.74 

Persentase Kemunculan 91.90 89.80 96.90 93.90 89.90 91.90 91.90 98.90 95.90 94.95 94.95 

 

Menurut tabel skor keaktifan peserta didik siklus 2 di atas, dapat 

diamati bahwa rata-rata kemunculan indikator keaktifan peserta didik 

adalah 94,95%. Rata-rata kemunculan untuk indikator memperhatikan 

media yang digunakan dalam pembelajaran persentase 91,90%. Indikator 

mendengarkan penjelasan yang disampaikan guru persentase 

kemunculannya 89,80%. Indikator menunjukkan sikap rasa ingin tahu 

persentase kemunculannya 96,90%. Indikator terlibat aktif dalam 

menyusun catatan pembelajaran persentasenya kemunculannya 93,90%. 

Indikator terlibat aktif dalam menyelesaikan masalah persentasenya 

kemunculannya 89,90%. Indikator menyelesaikan tugas kelompok tepat 

waktu persentasenya kemunculannya 91,90%. Indikator memberi 

kesempatan anggota  tim untuk menjelaskan argumen persentasenya 

kemunculannya 98,90%. Indikator menerima pengetahuan baru yang 

diperoleh saat diskusi persentasenya kemunculannya 95,90%. Indikator 
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mempertahankan gagasannya dengan dasar yang ilmiah dan sesuai konteks 

persentasenya kemunculannya 94,95%.  

Dari sembilan indikator keaktifan peserta didik yang diamati, terdapat 

2 indikator yang mengalami penurunan skor, yaitu pada indikator 

mendengarkan penjelasan yang disampaikan guru dan indikator terlibat 

aktif dalam menyelesaikan masalah.  

Sedangkan untuk pengamatan hasil belajar peserta didik dapat dilihat 

dari tabel berikut: 

Tabel . Hasil Belajar Peserta Didik Setelah Tindakan Siklus 2 

 

 

 

 

 

 

 

Menurut tabel hasil belajar peserta didik setelah tindakan siklus 2 

diperoleh nilai rata-rata untuk tugas 1 adalah 95,18, sedangkan nilai rata-

rata untuk tugas 2 adalah 97,42. Sehingga diperoleh nilai rata-rata tugas 

yang diselesaikan peserta didik pada siklus 2 adalah 96,30. Persentase 

ketuntasan kelas pada tugas 1 adalah 100%, artinya sebanyak 33 peserta 

didik mendapatkan nilai sama dengan atau lebih besar dari KKM, yaitu 

75. Sedangkan pada tugas 2, persentase ketuntasan kelas justru menurun 

menjadi 96,97%, yang mana hanya 1 orang peserta didik mendapatkan 

nilai kurang dari KKM. Sisanya sebanyak 32 orang peserta didik 

mendapatkan nilai sama dengan atau lebih besar dari KKM. Demikian 

halnya dengan nilai rata-rata tugas 1 dan 2 sebesar 96,30, persentase 

ketuntasan rata-rata adalah 98,49%, dan persentase rata-rata 

ketidaktuntasan adalah 1,52%. 

NO Keterangan 

NILAI PESERTA DIDIK 

Tugas 
Rata-rata 

T.1 T.2 

1 Rata-rata nilai tugas 95,18 97,42 96,30 

2 Persentase ketuntasan 100% 96,97% 98,49% 

3 Persentase Ketidaktuntasan 0% 3,03% 1,52% 
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Perbandingan nilai rata-rata tugas 1 dan 2 pada siklus 1 dan 2 dapat 

dilihat dalam tabel dan grafik berikut: 

 

Gambar Grafik Perbandingan Nilai Rata-rata Tugas Siklus 1 dan 2  

 

 

 

Berdasarkan grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa terjadi kenaikan 

nilai rata-rata tugas dari siklus 1 ke siklus 2. Pada siklus 1 nilai rata-rata 

tugas yang dikerjakan peserta didik 84,86, sedangkan pada siklus 2 

menjadi 96,30, atau mengalami kenaikan sebesar 11,44 poin. 

Hasil pengamatan kolaborator pada pertemuan ke 6 tanggal 29 

Agustus 2017 saat mengikuti kegiatan pembelajaran, ada beberapa 

indikator kegiatan guru yang tidak muncul menurut lembar observasi 

keterlaksanaan model pembelajaran Note-Taking Pairs berbantuan Log 

Book , diantaranya adalah: 

1). Menyampaikan materi yang berkaitan dengan perpindahan energi 

dalam ekosistem. 
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2). Melakukan observasi keaktifan peserta didik saat kegiatan 

presentasi. 

3). Memeriksa hasil pekerjaan peserta didik dan memberikan penilaian. 

4). Melakukan evaluasi. 

 

c. Tahap Refleksi Setelah Tindakan Siklus 2 

Berdasarkan data keaktifan peserta didik dari hasil tindakan pada 

siklus 1, 3 indikator keaktifan yang memilki skor terendah, yaitu pada 

indikator terlibat aktif dalam menyusun catatan pembelajaran sebesar 

84,85%, indikator terlibat aktif dalam menyelesaikan masalah sebesar 

81,82%, dan indikator menyelesaikan tugas kelompok tepat waktu sebesar 

85,86%. Sedangkan pada siklus 2, 2 indikator yang mengalami penurunan 

skor, yaitu pada indikator mendengarkan penjelasan yang disampaikan 

guru dan indikator terlibat aktif dalam menyelesaikan masalah. Sedangkan 

indikator lain mengalami kenaikan yaitu pada indikator A2-4, A2-5, dan 

A2-6. Indikator tersebut adalah terlibat aktif dalam menyusun catatan 

pembelajaran, terlibat aktif dalam menyelesaikan masalah, dan 

menyelesaikan tugas kelompok tepat waktu. Persentase keaktifan rata-rata 

peserta didik pada siklus I (pertemuan ke-4) adalah sebesar 91,5%, 

sedangkan pada siklus II (pertemuan ke-9) persentasenya rata-ratanya 

mencapai 93,5%, atau mengalami kenaikan sebesar 2 poin.  

Secara umum, keaktifan peserta didik mengalami peningkatan setelah 

tindakan pada siklus 1 dan 2. Meskipun tidak terjadi pada semua 

indikator, namun pada indikator-indikator keaktifan yang merupakan 

sintaks dari model pembelajaran Note-Taking Pairs berbantuan Log book 

mengalami peningkatan signifikan. Hal tersebut dapat diamati pada grafik 

perbandingan keaktifan siklus 1 dan siklus 2. 
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Berdasarkan data rata-rata hasil belajar peserta didik sebelum tindakan 

dan setelah tindakan pada siklus 1 dan siklus 2, secara umum nilai rata-

rata peserta didik mengalami peningkatan. Hal tersebut dikuatkan dengan 

grafik perbandingan nilai rata-rata kognitif dan persentase ketuntasan yang 

menunjukkan peningkatan, sedangkan persentase ketidaktuntasan 

mengalami penurunan cukup signifikan.  

 

C. Pembahasan 

Data hasil pengamatan keaktifan peserta didik menunjukkan beberapa indikator 

keaktifan pada siklus 1 menunjukkan skor rendah. Namun setelah mendapat tindakan 

pada siklus 2, indikator tersebut mengalami peningkatan yaitu pada indikator A2-4, 

A2-5, dan A2-6. Indikator tersebut adalah terlibat aktif dalam menyusun catatan 

pembelajaran, terlibat aktif dalam menyelesaikan masalah, dan menyelesaikan tugas 

kelompok tepat waktu. Persentase keaktifan rata-rata peserta didik pada siklus I 

(pertemuan ke-4) adalah sebesar 91,5%, sedangkan pada siklus II (pertemuan ke-9) 

persentasenya rata-ratanya mencapai 93,5%, atau mengalami kenaikan sebesar 2 

poin. Secara rinci, data persentase keaktifan peserta didik pada siklus I dan II dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

 

Tabel . Rekapitulasi Skor dan Persentase Keaktifan Peserta Didik pada Pembelajaran 

Model Note-Taking Pairs  Berbantuan Log Book 

No. Aspek yang Diamati 

Siklus I Siklus II 

Rata-rata Rata-rata 

Skor % Skor % 

1. Memperhatikan media yang digunakan 

dalam pembelajaran 
92 92,9 91 91,9 

2. Mendengarkan penjelasan yang 

disampaikan guru 
91 91,9 89 89,8 

3. Menunjukkan sikap rasa ingin tahu 96 96,9 96 96,9 

4. Terlibat aktif dalam menyusun catatan 

pembelajaran 
84 84,8 93 93,9 
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Gambar Grafik Perbandingan Keaktifan Peserta Didik pada Pembelajaran Model 

Note-Taking Pairs  Berbantuan Log Book 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan grafik di atas, dapat diamati bahwa peningkatan skor keaktifan dari 

siklus 1 ke siklus 2 terjadi pada beberapa indikator. Diantaranya pada indikator A2-4, 

yaitu indikator terlibat aktif dalam menyusun catatan pembelajaran, mengalami 

kenaikan sebesar 9,1 poin, dari nilai 84,8% naik menjadi 93,9%. Indikator A2-5, 

yaitu terlibat aktif dalam menyelesaikan masalah mengalami kenaikan sebesar 8,1 

poin, dari nilai 81,8% naik menjadi 89,9%. Sedangkan indikator A2-6, yaitu 

5. Terlibat aktif dalam menyelesaikan masalah 81 81,8 89 89,9 

6. Menyelesaikan tugas kelompok tepat waktu 85 85,8 91 91,9 

7. Memberi kesempatan anggota  tim untuk 

menjelaskan argumennya 
93 93,9 91 91,9 

8. Menerima pengetahuan baru yang diperoleh 

saat diskusi 
99 100 98 98,9 

9. Mempertahankan gagasannya dengan dasar 

yang ilmiah dan sesuai konteks 
94 94,9 95 95,9 

Rata-rata 815 91,5 833 93,5 
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menyelesaikan tugas kelompok tepat waktu mengalami kenaikan sebesar 6,1 poin 

dari nilai 91,9% naik menjadi 85,8%.  

Hasil pengamatan yang difokuskan pada nilai hasil belajar yang diperoleh peserta 

didik sebelum tindakan mengalami peningkatan signifikan bila dibandingkan dengan 

nilai yang diperoleh setelah tidakan. Peningkatannya bisa diamati pada tabel dan 

grafik berikut: 

Tabel . Perbandingan Hasil Belajar Peserta Didik  Sebelum dan Setelah Tindakan  

 

 

 

 

 

 

Gambar  Grafik Perbandingan Nilai Rata-Rata Peserta Didik  Sebelum dan 

Setelah Tindakan  

 

 

 

NO Keterangan 
Nilai Kognitif 

UAS XI UH XII UTS XII 

1 Rata-rata nilai tugas 69,06 79,55 85,98 

2 Persentase ketuntasan 45,45% 69,70 100% 

3 Persentase Ketidaktuntasan 54,55% 30,30 0% 
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Gambar  Grafik Perbandingan Nilai Rata-Rata Ketidaktuntasan Peserta Didik  

Sebelum dan Setelah Tindakan  

 

 

Gambar  Grafik Perbandingan Nilai Rata-Rata Ketuntasan Peserta Didik  Sebelum 

dan Setelah Tindakan  
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Melihat pada grafik perbandingan hasil belajar sebelum dan setelah tindakan 

diatas, secara umum nilai rata-rata peserta didik mengalami peningkatan. Pada saat 

kelas XI, nilai Ujian Akhir Sekolah (UAS) rata-rata peserta didik adalah 69,09. Pada 

tes berikutnya, yaitu tes formatif dan tes tengah semester menunjukkan  peningkatan. 

Nilai rata-rata tes formatif adalah 79,55, selanjutnya semakin meningkat pada tes 

tengah semester menjadi  85,98. Peningkatan juga terjadi pada persentase ketuntasan 

hasil pembelajaran. Pada saat kelas XI, persentase ketuntasan nilai Ujian Akhir 

Sekolah (UAS) rata-rata peserta didik adalah 45,45%. Pada tes berikutnya, yaitu tes 

formatif dan tes tengah semester menunjukkan  peningkatan. Persentase ketuntasan 

nilai tes formatif adalah 69,70%, selanjutnya semakin meningkat pada tes tengah 

semester menjadi  100%. 

Sedangkan untuk persentase ketidaktuntasan nilai kognitif mengalami penurunan. 

Pada saat kelas XI, persentase ketidaktuntasan nilai Ujian Akhir Sekolah (UAS) rata-

rata peserta didik adalah 54,55%. Pada tes berikutnya, yaitu tes formatif dan tes 

tengah semester menunjukkan  penurunan. Persentase ketidaktuntasan nilai tes 

formatif adalah 30,30%, selanjutnya semakin menurun pada tes tengah semester 

menjadi  0%. 

Paparan hasil tindakan pada siklus 1 dan 2 di atas semakin menguatkan asumsi 

bahwa pembelajaran dengan model Note-Taking Pairs berbantuan Log Book dapat 

meningkatkan keaktifan dan hasil belajar peserta didik. Hal tersebut senada dengan 

yang diungkapkan oleh Barkley E. Elizabeth (Barkley.E, Cross K.Patricia, dan Major 

Claire Howell, 2012: 205) bahwa keunggulan penerapan model pembelajaran Note-

Taking Pairs berbantuan Log Book adalah: 

1. Peserta didik terbiasa bekerja sama memecahkan masalah. 

2. Peserta didik mengalami proses belajar pada saat memecahkan masalah. 

3. Memberikan kemudahan bagi peserta didik dengan kemampuan akademik 

rendah untuk belajar dengan bantuan tutor. 

4. Meningkatkan rasa percaya diri peserta didik. 
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Namun di sisi lain, pembelajaran dengan memanfaatkan model ini juga 

mempunyai kekurangan, diantaranya adalah: 

1. Ada peluang salah pemahaman tentang materi pelajaran karena tim bekerja 

secara mandiri tanpa bantuan guru pada saat menyelesaikan tugas kelompok. 

2. Peserta didik yang sangat pasif cenderung bergantung pada peserta didik lain 

yang kemampuan akdemiknya lebih tinggi. 

Oleh karena itu, guru mengambil peran di akhir kegiatan pembelajaran untuk 

melakukan klarifikasi dan penguatan yang berkaitan dengan materi yang sedang 

dipelajari. 
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BAB V 

 PENUTUP 

 

 

A. Simpulan 

Hasil penelitian yang diperoleh setelah tindakan menunjukkan bahwa 

terjadi peningkatan skor keaktifan dari siklus 1 ke siklus 2. Peningkatan skor 

keaktifan terjadi pada indikator terlibat aktif dalam menyusun catatan 

pembelajaran sebesar 9,1 poin, dari nilai 84,8% menjadi 93,9%; indikator 

terlibat aktif dalam menyelesaikan masalah sebesar 8,1 poin, dari nilai 81,8% 

menjadi 89,9%; dan menyelesaikan tugas kelompok tepat waktu sebesar 6,1 

poin dari nilai 91,9% menjadi 85,8%. Nilai rata-rata hasil belajar sebelum 

69,09, setelah tindakan siklus 1 dan 2 naik menjadi 79,55, dan naik kembali 

pada saat UTS menjadi 85,98. Persentase ketuntasan hasil pembelajaran naik 

dari sebelum tindakan sebesar 45,45%, menjadi 69,70%, selanjutnya semakin 

meningkat pada tes tengah semester menjadi  100%. Sedangkan persentase 

ketidaktuntasan mengalami penurunan signifikan dari sebelum tindakan 

sebessar 54,55%, turun menjadi 30,30% setelah tindakan siklus 1 dan 2, 

selanjutnya semakin menurun pada tes tengah semester menjadi  0%. 

 

B. Saran 

Mengacu pada kendala yang dihadapi penulis selama tindakan 

berlangsung, berikut hal-hal yang perlu menjadi catatan perbaikan untuk 

menjadi acuan pada tindakan berikutnya: 

1. Mencermati kembali dasar penetuan pasangan tim sehingga diperoleh 

tim yang benar-benar berpasangan dari sudut pandang kemampuan 

akademik. 

2. Mewajibkan setiap peserta didik untuk membuat catatan pembelajaran 

sebagai bahan diskusi dalam rangka menyelesaikan masalah. 

3. Presentasi dilakukan oleh peserta didik dengan kemampuan akdemik 

rendah guna melatih kemampuan berkomunikasi verbal. 
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