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Abstrak 
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) mengetahui langkah-langkah aktivitas belajar siswa 
dengan penerapan metode direct teaching pada materi sistem rem di kelas XI TKR 6 SMK Taman 
Karya Madya Teknik Kebumen tahun 2012/2013, (2) mengetahui ada tidaknya peningkatkan aktivitas 
belajar siswa pada materi sistem rem melalui penerapan metode direct teaching di kelas X1 TKR 6 
SMK Taman Karya Madya Teknik Kebumen tahun 2012/2013.Jenis penelitian ini yaitu penelitian 
tindakan kelas dengan subjek penelitian siswa kelas XI TKR 6 SMK Taman Karya Madya Teknik 
Kebumen dengan jumlah 40 siswa. Penelitian tindakan kelas dilakukan dalam tiga tahap, yaitu pra 
siklus, siklus I dan siklus II. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu: 
observasi, tes, dokumentasi. Data tingkat keaktivan siswa selama proses pembelajaran dianalisis 
secara deskriptif dengan teknik persentase. Peningkatan hasil aktivitas siswa dengan menggunakan 
metode direct teaching diketahui dengan menghitung perbedaan rerata nilai post-test dari setiap 
siklus. Apabila rerata  post-test terjadi peningkatan maka  aktivitas siswa juga meningkat. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa setelah diterapkan pembelajaran kooperatif dengan metode Direct 
Teaching  hasil aktivitas  siswa meningkat. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil pengamatan observasi 
selama proses pembelajaran menggunakan metode Direct Teaching berlangsung. Terdapat 
peningkatan aktivitas siswa pada pembelajaran  sistem rem kelas XI TKR 6 SMK Taman Karya Madya 
Teknik Kebumen setelah diadakan penelitian menggunakan metode direct teaching. Peningkatan 
nilai pada materi sistem rem sebesar 0,5 yang diperoleh dari selisih antara nilai rata-rata post-test  
siklus I dan nilai rata-rata post-test siklus II. 

 
Kata Kunci : Direct Teaching, Aktivitas Belajar 

 

A. Pendahuluan  

Berdasarkan data observasi yang dilakukan pada awal Juli 2012 di kelas X1 TKR 6 

SMK Taman Karya Madya Teknik Kebumen tahun 2012/2013. Pelaksanan pembelajaran 

mata pelajaran Chasis dan Sistem Pemindah Tenaga (SPT) didalamnya terdapat sistem 

rem. Hal ini masih sering diterapkan atau menggunakan metode ceramah jadi tugas 

seorang guru hanya berbicara di depan siswa juga siswa hanya terdiam dan 

mendengarkan. Oleh karena itu, diperlukan model pembelajaran yang dapat 

meningkatkan kreativitas dan keaktifan siswa di dalam proses pembelajaran semua ini 

ditandai dengan aktivitas siswa yang meningkat, sehingga ketuntasan belajar dapat 

tercapai. Metode pembelajaran tersebut adalah metode direct teaching. 

B. Metode Penelitian 
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       Tempat penelitian dilaksanakan di SMK Taman Karya Madya Teknik Kebumen, dengan 

alamat Jalan Cincin Kota No 18 Kebumen. Waktu penelitian ini dilaksankan selama 6 bulan, 

dimulai dari bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan Januari 2013. 

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan (action research). Arikunto 

(2010:33) Penelitian tindakan merupakan penelitian eksperimen berkesinambungan dan 

berkelanjutan karena penelitian tindakan bermaksud menguji proses, sehingga kenyamanan 

dan kelancaran proses tersebut dirasakan oleh siswa sebagai pembelajaran yang 

menyenangkan dan isinya bisa ditangkap. Dengan pemaknaan seperti itu maka istilah 

Penelitian Tindakan Kelas dapat disingkat dengan istilah Penelitian Tindakan, karena istilah 

kelas hanya menunjukkan sejumlah subjek yang menjadi sasaran untuk peningkatan. Nama 

PTK digunakan karena dimulai dalam bidang pendidikan, sudah terlanjur populer. Kegiatan 

tersebut memang pertama kali muncul dengan maksud untuk memperbaiki situasi 

pembelajaran di kelas, yang merupakan inti dari kegiatan pendidikan (Arikunto, 2010:4).  

Pengumpulan data adalah kegiatan untuk mendapatkan data. Data-data tersebut dapat 

bersumber : 

1. Observasi 

Kegiatan ini lakukan dengan tujuan untuk meraih data tentang aktivitas siswa 

selama proses pembelajaran, diantaranya memperhatikan penjelasan guru, 

mengerjakan LKS, diskusi, menulis dan mengerjkan tugas. Fungsi dari kegiatan ini 

adalah untuk mengetahui sejauh mana aktivitas belajar siswa dalam materi sistem 

rem menggunakan metode Direct Teaching. 

2. Tes 

Data hasil belajar diperoleh dengan memberikan tes yaitu pre-test dan posttest 

pada masing-masing siklus. Data hasil belajar diberikan untuk mengetahui dan 

mengukur kemampuan, keterampilan, bakat, intelegensi dan kemampuan siswa 

dalam memahami materi pembelajaran. Fungsi dari kegiatan ini adalah untuk 

mengetahui sejauh mana peningkatan aktivitas belajar siswa dalam materi sistem 

rem menggunakan metode Direct Teaching. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa absensi 

digunakan sebagai pelengkap untuk menganalisis data. Absensi diambil saat 
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dilaksanakannya aktifitas penelitian berlangsung dan digunakan sebagai data untuk 

mendukung penelitian. 

 

 

 

 

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan  

1. Siklus I 

Hasil aktivitas siswa dapat dilihat dari lembar hasil observasi aktivitas siswa. Data 

yang didapat dari hasil observasi aktivitas siswa selama proses pembelajaran siklus I 

adalah sebagai berikut:  

 

dapat dilihat bahwa dari 40 siswa yang hadir, sebanyak 37,5 % siswa dalam 

kategori kurang , 37,5% siswa  dalam kategori cukup, 12,5% siswa  dalam kategori 

baik, dan 12,5% siswa  dalam kategori sangat baik dalam melakukan aspek siswa dapat 

mengajukan pertayaan. 

Kemudian aspek kedua yaitu siswa dapat menjawab pertayaan dari siswa lain atau 

guru sebanyak 30% siswa dalam kategori kurang , 32,5% siswa  dalam kategori cukup, 

17,5% siswa  dalam kategori baik, 20% siswa  dalam kategori sangat baik. 

Aspek ketiga yaitu siswa dapat memberikan saran 27,5% siswa  dalam kategori  

kurang, 35% siswa  dalam kategori cukup, 22,5% siswa  dalam kategori baik, 15% siswa  

dalam kategori sangat baik. 

Dalam aspek siswa dapat mengemukakan pendapat sebanyak 25% siswa  dalam 

kategori kurang 37,5% siswa  dalam kategori cukup, 20% siswa  dalam kategori baik, 

17,5% siswa  dalam kategori sangat baik. . 
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Aspek Siswa dapat menyelesaikan tugas kelompok sebanyak 32,5% siswa  dalam 

kategori  kurang, 27,5% siswa  dalam kategori cukup, 25% siswa  dalam kategori baik, 

12,5% siswa  dalam kategori sangat baik . 

Sedangkan pada aspek siswa dapat mempresentasikan hasil kerja kelompok 

sebanyak 35% siswa  dalam kategori kurang, 27,5% siswa  dalam kategori cukup, 25% 

siswa  dalam kategori baik, 12,5% siswa  dalam kategori sangat baik dalam melakukan 

indikator. 

 

2. Siklus II 

        Hasil aktivitas siswa dapat dilihat dari lembar hasil observasi aktivitas siswa. 

Data yang didapat dari hasil observasi aktivitas siswa selama proses pembelajaran 

siklus II adalah sebagai berikut: 

 

dapat dilihat bahwa dari 40 siswa yang hadir, sebanyak 20% siswa dalam kategori 

kurang , 17,5% siswa  dalam kategori cukup, 30% siswa  dalam kategori baik, dan 

32,5% siswa  dalam kategori sangat baik dalam melakukan aspek siswa dapat 

mengajukan pertayaan. 

Kemudian aspek kedua yaitu siswa dapat menjawab pertayaan siswa lain atau guru 

sebanyak 22,5% siswa dalam kategori kurang , 15% siswa  dalam kategori cukup, 

27,5% siswa  dalam kategori baik, 35% siswa  dalam kategori sangat baik . 

Aspek ketiga yaitu siswa dapat memberikan saran sebanyak 25% siswa  dalam 

kategori  kurang, 12,5% siswa  dalam kategori cukup, 32,5% siswa  dalam kategori 

baik, 30% siswa  dalam kategori sangat baik . 

Dalam aspek siswa dapat mengemukakan pendapat sebanyak 17,5% siswa  dalam 

kategori kurang, 20% siswa  dalam kategori cukup, 35% siswa  dalam kategori baik, 

27,5% siswa  dalam kategori sangat baik.  
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Aspek siswa dapat menyelesaikan tugas kelompok sebanyak 15% siswa  dalam 

kategori  kurang, 22,5% siswa  dalam kategori cukup, 25% siswa  dalam kategori baik, 

37,5% siswa  dalam kategori sangat baik. 

D. Kesimpulan & Saran 

Kesimpulan dalam penelitian terdapat peningkatan aktivitas siswa pada 

pembelajaran  sistem rem kelas XI TKR 6 SMK Taman Karya Madya Teknik Kebumen 

setelah diadakan penelitian menggunakan metode direct teaching. Peningkatan nilai 

pada materi sistem rem sebesar 0,5 yang diperoleh dari selisih antara nilai rata-rata 

post-test  siklus I dan nilai rata-rata post-test siklus II. Sedangkan pada siswa dapat 

mempresentasikan hasil kerja kelompok sebanyak 12,5% siswa  dalam kategori 

kurang, 25% siswa  dalam kategori cukup, 22,5% siswa  dalam kategori baik, 40% siswa  

dalam kategori sangat baik dalam melakukan indikator. 

Saran bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini hanya meningkatkan aktivitas siswa 

saja. Selanjutnya bisa dilakukan penelitian yang menilai seluruh aspek. Selanjutnya, 

saran bagi guru diharapkan dapat dijadikan referensi untuk mata pelajaran lain. 

Karena metode ini memberikan manfaat yang besar dalam meningkatkan hasil belajar. 

Kemudian, saran bagi sekolah agar dapat memfasilitasi kepada guru yang ingin 

menerapkan metodel Direct Teaching pada mata pelajaran lainnya. Dan memberikan 

informasi tentang model pembelajaran lainnya. 
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