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ABSTRAK
Permasalahan yang menjadi bahasan dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya 

dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana peningkatan prestasi belajar siswa 
dengan berbasis Autoplay dan Google Maps.

Sumber data penelitian ini adalah siswa kelas sejumlah 35 siswa. Waktu peneletian ini 
dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2018/2019 selama 4 bulan. Data yang dikumpulkan 

mengetahui apakah hasil belajar siswa dapat diketahui bagaimana peningkatannya.

siswa atau 42,86% dari seluruh siswa. Pada prasiklus ada sejumlah 7 siswa (23,33%) tuntas 
dari 30 siswa yang tuntas. Pada siklus I ada sejumlah siswa yang berhasil meningkatkan 
prestasi belajar bertambah 8 menjadi siswa 23(65,71%) yang tuntas. Pada siklus II siswa yang 
berhasil meningkat prestasi belajar belajarnya mencapai 82,86% atau 29 siswa dari 35 siswa. 

Maps dapat meningkatkan prestasi belajar siswa dengan mudah menarik dan menyenangkan.

PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 
pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 
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keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Untuk mengembangkan 
potensi yang ada di dalam diri manusia maka tidak lepas dari dunia.

Kegiatan pembelajaran dalam Kurikulum 2013 diarahkan untuk memberdayakan 
semua potensi yang dimiliki peserta didik agar mereka dapat memiliki kompetensi yang 
diharapkan melalui upaya menumbuhkan serta mengembangkan sikap, pengetahuan dan 
keterampilan. Di dalam Kurikulum 2013 peserta didik didorong untuk menemukan sendiri dan 
mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru dengan yang sudah ada 
dalam ingatannya, melakukan pengembangan menjadi informasi atau kemampuan yang sesuai 
dengan lingkungan dan zaman tempat dan waktu ia hidup.

Dalam Kurikulum 2013 menganut pandangan bahwa pengetahuan tidak dapat dipindahkan 
begitu saja dari guru ke peserta didik. Peserta didik adalah subjek yang memiliki kemampuan 
untuk secara aktif mencari, mengelola, mengkonstruksi, dan menggunakan pengetahuan. Untuk 
itu, pembelajaran harus berkenaan dengan kesempatan yang diberikan kepada peserta didik 
untuk mengkonstruksi pengetahuan dalam proses kognitif.

Menurut Jhon D Latuhere (1988) Media pembelajaran adalah suatu alat (bantu atau benda 
yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar dengan maksud untuk menyampaikan pesan 
(informasi) pembelajaran dari sumber (guru maupun sumber lain) keadaan penerima (dalam 
hal ini siswa).

Menurut Henry dalam Rusman (2012) ada 3 jenis media pembelajaran yang dapat 
dikembangkkan dan digunakan dalam kegiatan pembelajaran oleh guru disekolah seperti: (1) 
media visual adalah media yang hanya dapat dilihat dengan indra penglihatan atas media yang 
dapat diproyeksikan dan yang tidak dapat di proyeksikan. (2) media audio adalah media yang 
mengandung pesan dalam bentuk audiktif yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian 
dan kemampuan para siswa untuk mempelajari bahan ajar atau sejenisnya. (3) media audio 
visual merupakan kombinasi dari kedua media di atas (media visual dan audio).

Data sementara yang peneliti dapatkan di sekolah yang menjadi objek penelitian bahwasanya 

Jauh itu menggunakan microsoft power point dan gambar saja dari tahun ketahun. Masalah-
masalah yang dikemukakan di atas, perlu dicari strategi atau media pembelajaran baru dalam 
pembelajaran yang membuat siswa aktif dan bersemangat dalam pembelajaran. Dalam hal ini 
penulis memilih untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis Autoplay dan Google 

penguasaan siswa pada materi citra Pengindraan Jauh.
Dalam proses belajar mengajar di sekolah banyak hambatan yang sering muncul baik 

dari pihak siswa maupun pihak guru sebagai pendidik terkait dengan model pembelajaran 
yang diterapkan. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, permasalahan yang 

pembelajaran tersebut masih menggunakan model pembelajaran ceramah yang relatif mudah 
dan sederhana untuk diterapkan. 

pasif, seperti kurangnya keinginan siswa untuk bertanya, siswa masih merasa kurang percaya 
diri dalam melakukan praktik, siswa belum berani saat disuruh presentasi di depan kelas untuk 
memaparkan hasil praktik, kurangnya komunikasi dengan guru maupun teman, sehingga prestasi 
belajar siswa rendah, hal ini dapat dilihat dari hasil nilai observasi awal rata-rata kelas sebesar 
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59,14. Dari 35 siswa hanya 15 atau 42,86% siswa yang mencapai KKM (Kriteria Ketuntasan 
Minimum) 70. Dalam menyelesaikan masalah tersebut, perlu diterapkan strategi pembelajaran 
yang inovatif yaitu salah satunya dengan menerapkan pengembangan media pembelajaran.

Manusia memiliki daya pikir dan pemahaman yang berbeda-beda karena perbedaan 
tersebut manusia dapat saling membantu dan saling mencerdaskan. Siswa tidak hanya belajar 
dari guru, tetapi juga terbantu oleh media yang disajikan dalam pembelajaran. Salah satu 
media pembelajaran visual adalah media pembelajaran Autoplay dan Google Maps. Penelitian 
yang dilakukan memilih media pembelajaran berbasis Autoplay dan Google Maps untuk 

gambar-gambar yang membuat siswa tertarik dalam memahami pembelajaran atau mengikuti 
pembelajaran yang memungkinkan siswa meraih ide dalam pembelajaran serta melatih siswa 

Media pembelajaran berbasis Autoplay dan Google Maps adalah salah satu media yang 

gambar, poto, audio, video, dan web untuk membahas suatu topik atau pelajaran. Media 
pembelajaran ini dianggap cocok untuk membantusiswa memahami dan menguasai pelajaran 

mengikuti pelajaran.
Berdasarkan uraian di atas, maka diperlukan pengembangan media pembelajaran Autoplay 

dan Google Maps materi citra Pengindraan Jauh. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian 
tindak lanjut dengan judul “Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa melalui Pengembangan 

Kelas XII IPS 1 SMA Negeri 7 Rejang Lebong Tahun Ajaran 2018/2019”.

KAJIAN PUSTAKA
Pengertian Pengembangan Media Pelajaran

Pengembangan media pembelajaran adalah suatu usaha penyusunan program media 
pembelajaran yang lebih tertuju pada perencanaan media. Media yang akan ditampilkan dalam 
proses belajar mengajar terlebih dahulu direncanakan dan dirancang sesuai dengan kebutuhan 
lapangan atau siswa. Oleh karena itu media sangat perlu berkembang terus menerus dan 
disesuaikan dengan teknologi dan kebutuhan siswa yang sekiranya dapat memudahkan untuk 
dapat membantu siswa dalam memahami pembelajaran. Selain itu juga dalam pengembangan 
media pembelajaran ini harus didukung dengan peralatan dan ketersediaan yang ada disediakan 
oleh sekolah.

Prestasi Belajar
Menurut Djamarah (1994) dalam Darmadi (2017: 295) prestasi adalah hasil dari suatu 

kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan baik secara individu maupun secara kelompok. Kata 
prestasi berasal dari bahasa Belanda “Prestasic” yang berarti hasil usaha (Darmadi, 2017: 295). 
Dari pengertian prestasi tersebut, maka pengertian Prestasi diri adalah atas usaha yang dilakukan 
seseorang. Prestasi dapat dicapai dengan mengandalkan kemampuan intelektual, emosional, dan 
spiritual, serta ketahanan diri dalam menghadapi situasi segala aspek kehidupan. Karakter orang 
yang berprestasi adalah mencintai pekerjaan, memiliki inisiatif dan kreatif, pantang menyerah, 

Parji Susanta



28

Inspirator Guru

serta menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh. Karakter-karakter tersebut menunjukkan 
bahwa untuk meraih prestasi tertentu.

Belajar merupakan suatu proses memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam 
wujud perubahan tingkah laku dan kemampuan bereaksi yang relatif permanen atau menetap 
karena adanya interaksi individu dengan lingkungannya. Selanjutnya menurut Sudjana dalam 
Fathurrohman (2017: 4) berpendapat belajar adalah bukan menghafal dan bukan pula mengingat, 
belajar adalah suatu rangkaian tindakan yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri 
seseorang. Perubahan sebagai hasil proses belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk 
seperti berubah pengetahuannya, pemahamannya, sikap dan tingkah lakunya, keterampilannya, 
kecakapannya, dan kemampuannya, daya reaksinya, daya penerimanya, dan aspek lainnya yang 
ada pada individu. 

Prestasi belajar banyak diartikan sebagai seberapa jauh hasil yang telah dicapai siswa 
dalam penguasaan tugas-tugas atau materi pelajaran yang diterima dalam jangka waktu tertentu. 
Menurut Prakoso (1991) dalam Darmadi (2017: 298) Prestasi Belajar pada umumnya dinyatakan 
dalam angka atau huruf sehingga dapat dibandingkan dengan satu kriteria. Menurut (Kamus 
Besar Bahasa Indonesia, 2003) dalam Darmanto (2017: 298) prestasi belajar siswa adalah hasil 
yang telah dicapai dari yang telah dilakukan/dikerjakan, sedangkan menurut Tu’u (2004) dalam 
Darmanto (2017: 298) prestasi belajar adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang 
dikembangkan oleh mata pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau angka nilai 
yang diberikan oleh guru. 

Menurut Syah (2008: 132) dalam Priansa (2017: 84), faktor-faktor yang mempengaruhi 
prestasi belajar peserta didik dapat dibedakan menjadi 3 macam yaitu: faktor internal (meliputi 

nonsosial), faktor pendekatan belajar (approach to learning).
Tes sebagai alat ukur prestasi belajar direncanakan atasbeberapa taraf kompetensi yang 

berbeda-beda. Salah satu pedomandalam menentukan taraf kompetensi item tes adalah 
taksonomi tujuanpendidikan yang dirumuskan oleh Benjamin S. Bloom dkk. Taksonomiini 

kognitif dan psikomotor. Berikut inijenjang pada dimensi proses kognitif menurut Taksonomi 
Bloom revisi.

Autoplay Media Media Studio
Autoplay media media studio merupakan perangkat lunak untuk membuat perangkat lunak 

multimedia dengan mengintegrasikan berbagai tipe media misalnya gambar, suara, video, 

digunakan untuk: pengembangan aplikasi multimedia, aplikasi Computer Based Training (CBT), 
sistem Autoplay/AutoRun Menu CD-ROM, presentasi marketing interaktif, CD business cards, 
dll.

Kegunaan Autoplay Media Studio sering digunakan untuk perangkat desain pembelajaran 
yang mana materi-materi, soal-soal latihan, contoh video, gambar bahkan situs web sekalipun 
dapat digunakan. Oleh karena itu Autoplay Media Studio sangatlah membantu guru dalam 
mendesain dan membungkusnya menjadi satu dan memudahkan siswa untuk mempelajari dan 
memahaminya karena sudah lengkap didalamnya baik materi, soal, dan contoh (video atau 
gambar).
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Google Maps
Sejak diluncurkanya pada 2007, Google Maps menjadi salah satu pilihan para pengguna 

suatu tempat, serta fasilitas street view atau pencitraan tingkat jalan. Street view ditempatkan 
disetiap perempatan jalan untuk menampilkan kondisi dan situasi jalan secara nyata. Biasanya 
Google Maps digunakan untuk mencari alamat dan rute menuju alamat tersebut, dan sekarang 
Google Maps menjadi salah satu dibutuhkan untuk mendapatkan tempat dan rute terbaik.

Dengan menggunakan fasilitas Google Maps, anda dapat mengetahui arah serta jarak yang 
harus ditempuh untuk menuju ke sebuah lokasi tujuan. Google Maps juga memberikan info tentang 

itu, Google Maps juga dapat meliht dan bernavigasi dalam pencitraan tingkat jalan.
Google Maps menyediakan sebuah fasilitas untuk membuat peta sendiri. Dengan fasilitas 

tersebut, anda dapat membuat sebuah daerah baru, menambahkan daerah kedalam peta, serta 
memberikan arah perjalanan menujulokasi sebelumnya. Google Maps ini dapat digunakan oleh 
siapa saja yang membutuhkan informasi dengan melihat peta secara online.

siswa tidak haya menjadi warga suatu negara, tetapi juga menjadi warga dunia/global. Dalam 
konteks kehidupan global dengan kemajuan yang tinggi dalam bidang informasi dan komputer, 

aspek hafalan-hafalan tempat, ruang, penduduk dan interaksinya, seperti yang terjadi di sekolah 
selama ini, tetapi juga menyiapkan peserta didik yang cakap berpikir dalam pemecahan masalah 
(skills), dan memiliki sikap dan nilai-nilai posistif ( ) terhadap aspek-aspek 
manusia dan lingkungannya untuk mendukung kehidupannya kini maupun akan datang. Tanpa 

Kerangka Berpikir

jauh yang dilakukan pada kelas XII SMA Negeri 7 Rejang Lebong menggunakan microsoft 
power point dan peta atau gambar pada Google dan Google Earth yang cukup membantu siswa 
dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini peneliti ingin mengembangkan dalam penggunaan 
media pembelajaran agar siswa tidak hanya tahu akan tetapi mengerti dan paham terutama 
dengan lingkungan sekitar yang mereka dapatkan tentang informasis di dalam pencitraan.

Hipotesis Penelitian
Adapun hipotesis pada panelitian ini yaitu:

Pengindraan Jauh pada siswa kelas XII SMA Negeri 7 Rejang Lebong.

selanjutnya.
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METODOLOGI PENELITIAN
Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan 2 jenis penelitian yaitu penelitian Research and 
Development (R & D) dan Penelitian Tindakan Kelas. Metode Research and Development (R 
n D) merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengasilkan produk tertentu, dan 
menguji keefektifan produk tersebut. Untuk dapat menghasilkan produk tertentu digunakan 
penelitian yang bersifat analisis kebutuhan dan untuk menguji keefektifan produk tersebut 
penelitian dilakukan secara bertahap/longtudinal agar hasil dari produk tersebut bisa bermanfaat 
bagi masyarakat luas.

Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus, yaitu siklus I dan siklus II. Sebelum 
dilaksanakan tindakan siklus tersebut, peneliti melaksanakan prasiklus untuk mengetahui 
keterampilan siswa dalam menulis teks eksplanasi kompleks sebelum dilaksanakannya 
penelitian.

Prosedur penelitian tindakan kelas (PTK) dapat digambarkan sebagai berikut: Siklus I, 

Lokasi dan Waktu Penelitian
Adapun lokasi tempat dilakukanya penelitian ini yaitu SDN Sukajaya 04 Kecamatan 

Cibitung Kabupaten Bekasi, yang beralamat di jalan raya simpang beliti, Simpang Beliti, 
Kecamatan Bindu Riang, Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, yang merupakan 
tempat kerja peneliti.

Subjek dan Objek Penelitian
Subjek dan objek pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XII SMA Negeri 7 Rejang 

Lebong Kabupaten Rejang lebong Provinsi bengkulu pada tahun ajaran 2019/2020 sebanyak 
35 siswa. 

Prosedur Pengembangan 
Prosedur pengembangan memaparkan langkah langkah prosedural yang dilakukan oleh 

pembuat produk pembelajaran. Berdasarkan model pengembangan Borg and Gall, prosedur 
pengembangan dalam penelitian ini dilakukan langkah- langkah sebagai berikut: (1) tahap 
persiapan dan pengumpulan data, (2) tahap perencanaan, (3) tahap pengembangan produk, (4) 
tahap uji coba produk , (5) tahap revisi, (6) tahap uji coba lapangan, (7) penyempurnaan produk 
hasil uji lapangan.

Prosedur Penelitian
Penelitian yang dilakukan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang akan dilaksanakan 

dalam 3 siklus. Setiap siklus pada penelitian tindakan kelas terdiri dari empat tahap, yaitu:
1. Tahap perencanaa (planing)
2. Tahap pelaksanaan tindakan (Acting)
3. Tahap pengamatan (Observating)

Alur dalam penelitian tindakan kelas adalah sebagai berikut:
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Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah data hasil pekerjaan siswa 

dalam kegiatan menulis teks eksplanasi kompleks. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 
dua teknik pengumpulan data, yaitu tekik tes dan teknik nontes. Teknik tes berupa tes evaluasi 
menulis teks eksplanasi kompleks.

Teknik Analisa Data
Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisa data deskriptif. Menurut Arikunto 

(2006), teknik ini digunakan untuk mendeskripsikan data yang diperoleh. Fungsi teknik analisa 
data yang digunakan untuk memperoleh gambaran tentang prestasi belajar.
Nilai rata-rata prestasi belajar

Rata-rata skor prestasi belajar: 
Keterangan:

N  = Jumlah siswa (Arikunto, 2006)

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisa data tes, dengan menggunakan 

Rumus ketuntasan belajar klasikal: KB = 

Keterangan:
KB = Ketuntasan belajar klasikal
F = Jumlah seluruh siswa yang mendapat nilai >70 ke atas
N = Jumlah seluruh siswa (Arikunto, 2006)

 Ketuntasan belajar di kelas XII SMA Negeri 7 Rejang Lebong sebesar 70, berdasarkan 
KBM yang telah disepakati dalam Kurikulum 2013 untuk individu yaitu ketuntasan prestasi 

Indikator Keberhasilan
Untuk mengetahui keberhasilan dalam proses pembelajaran diperlukan evaluasi secara 

menyeluruh. Kriteria yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan pembelajaran 
dapat dicermati melalui keaktifan siswa dalam proses pembelajaran dan evaluasi kegiatan dan 
keberhasilan belajar siswa adalah sejauh mana siswa paham dan mengerti materi pegindraan 
jauhkriteria tuntas.

Kriteria untuk mengukur tingkat pencapaian keberhasilan pembelajaran dalam berhitung 
dinyatakan telah mencapai tujuan pembelajaran jika total jumlah anak yang mampu menguasai 

pembelajaran jika jumlah siswa yang paham atau menguasai materi pegindraan jauh di atas 
70%. 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian

dinilai melalui lembar observasi awal (pra siklus). 

Tabel Data Nilai Observasi Awal (Pra Siklus)

No Nama Siswa
Nilai
Pra 

Siklus
T/TT No Nama Siswa

Nilai
Pra 

Siklus

T/
TT

1 Adi Wahyu 70 T 19 Kenanga Putri 75 T

2 Adlina Yoba 40 TT 20 M Boikia 75 T

3 Ahmad Iyafawi 60 TT 21 Markho Syarian 45 TT

4 Amelia Dwi 70 T 22 Meliana 40 TT

5 Andre Frayoga 75 T 23 Mellati Aulia 50 TT

6 Aron Tanathan 50 TT 24 75 T

7 Billy Berbando 55 TT 25 M Ihsan 70 T

8 Citra Rizky 50 TT 26 Nia Vistana 50 TT

9 Dea Aprillia 70 T 27 Pensy Aibas 75 T

10 Diana Ramadhani 75 T 28 Prabu Hebrian 70 T

11 Dina Afriza 45 TT 29 Pristi Puspita 75 T

12 Diana Aulia 50 TT 30 Rendi Akbarsyah 65 TT

13 Dio Putra 70 T 31 Resda Novalino 45 TT

14 Dita Ayu 55 TT 32 Riska Satika 50 TT

15 Freciliya Windri 50 TT 33 Shintya Ghetri 40 TT

16 Gusti Irzani 70 T 34 Zikra Fahira 70 T

17 Jessica Nidia 45 TT 35 Zindi Marcella 50 TT

18 Keiti Piariasari 50 TT

Tabel Data Perbandingan Nilai Siswa Pra Siklus Hingga Siklus II

No Kode Nama Siswa
Pra Siklus Siklus I Siklus II

Nilai Ket. Nilai Ket. Nilai Ket.

1 Adi Wahyu 70 T 75 T 85 T

2 Adlina Yoba 40 TT 55 TT 60 TT

3 Ahmad Iyafawi 60 TT 75 T 85 T

4 Amelia Dwi 70 T 75 T 80 T
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5 Andre Frayoga 75 T 80 T 90 T

6 Aron Tanathan 50 TT 70 T 85 T

7 Billy Berbando 55 TT 60 TT 65 TT

8 Citra Rizky 50 TT 55 TT 65 T

9 Dea Aprillia 70 T 75 T 100 T

10 Diana Ramadhani 75 T 80 T 85 T

11 Dina Afriza 45 TT 70 T 80 T

12 Diana Aulia 50 TT 55 TT 70 T

13 Dio Putra 70 T 75 T 90 T

14 Dita Ayu 55 TT 70 T 90 T

15 Freciliya Windri 50 TT 55 TT 75 T

16 Gusti Irzani 70 T 75 T 95 T

17 Jessica Nidia 45 TT 70 T 80 T

18 Keiti Piariasari 50 TT 60 TT 85 T

19 Kenanga Putri 75 T 80 T 100 T

20 M Boikia 75 T 80 T 95 T

21 Markho Syarian 45 TT 60 T 75 T

22 Meliana 40 TT 45 TT 60 TT

23 Mellati Aulia 50 TT 55 TT 75 T

24 75 T 80 T 85 T

25 M Ihsan 70 T 75 T 80 T

26 Nia Vistana 50 TT 60 TT 75 T

27 Pensy Aibas 75 T 80 T 95 T

28 Prabu Hebrian 70 T 75 T 90 T

29 Pristi Puspita 75 T 80 T 100 T

30 Rendi Akbarsyah 65 TT 80 T 90 T

31 Resda Novalino 45 TT 55 TT 65 TT

32 Riska Satika 50 TT 55 TT 60 TT

33 Shintya Ghetri 40 TT 55 TT 65 TT

34 Zikra Fahira 70 T 80 T 100 T

35 Zindi Marcella 50 TT 70 T 80 T
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Total 2070 2395 2855

Nilai Rata-Rata Kelas 59,14 68,43 81,57

Jumlah Siswa Tuntas 15 23 29

Jumlah Siswa Tidak Tuntas 20 12 6

Persetase Ketercapian KKM 42,86 65,71 82,86

Tanggal Pengumpulan Data 24/07/2019 21/08/2019 25/09/2019
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Pembahasan Hasil Penelitian
1. Hasil Penelitian Siklus I

Berdasarkan hasil data, pada proses pembelajaran pada siklus I ini, memperlihatkan 
bahwa proses pembelajaran materi pertumbuhan pada tanaman memperlihatkan bahwa 
tingkat prestasi belajar siswa secara klasikal masih di bawah standar, yaitu dari 23 orang 
siswa, nilai rata-rata kelas 68,43sudah mendekati dari KKM 70, maka untuk itu perlu 
dilakukan kembali siklus yang kedua.

2. Hasil Penelitian Siklus II

meningkatkan prestasi belajar siswa kelas XII SMA Negeri 7 Rejang Lebong pada pelajaran 

belajar siswa yaitu rata-rata kelas 59,14 pada kondisi awal, berubah menjadi 81,57 pada 
siklus II.

SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas XII IPS 1 SMA Negeri 7 Rejang Lebong 
terbukti pada siklus I skor rata-rata aktivitas belajar siswa 63,73 (53,33%), meningkat pada 
siklus II yaitu 80,27 dengan persentasi ketuntasan KKM kelas 80%.

meningkatkan prestasi belajar siswa kelas XII IPS 1 SMA Negeri 7 Rejang Lebong terbukti 
pada siklus I skor rata-rata prestasi belajar siswa 68,42 dengan 23 dari 35 siswa yang tuntas 
meningkat pada siklus II yaitu 81,57 dengan 29 siswa yang tuntas.
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Saran
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, disarankan kepada peneliti-peneliti yang 

akan datang untuk melakukan perbaikan:

Pengindraan jauhdapat digunakan dalam proses pembelajaran guna prestasi belajar siswa 
di kelas.

2. Pendidik dapat secara aktif kreatif membuat kondisi kelas yang menyenangkan dan 
responsif guna meningkatkan semangat dalam pembelajaran yang akan diikuti oleh para 
siswa, serta pelunya melakukan kerjasama dalam proses pembelajaran guna mencapai 
tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan sebelumnya.

yang dalam baik dari siswa maupun pendidik guna menciptakan suasana belajar yang lebih 

meningkatkan prestasi belajar siswa kelas XII SMA Negeri 7 Rejang Lebong pada pelajaran 
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