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ABSTRAK 

 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan aktivitas dan 

hasil belajar siswa dengan penerapan model siklus belajar pada materi Statistika di 

kelas X SMK N.4 Medan T.A 2014/2015.Jenis Penelitian ini adalah Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan dalam 2 siklus yang masing-masing 

dilaksanakan 2 kali pertemuan. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X 

KR.5 SMK N. 4 Medan T.A 2014/2015 yang berjumlah 28 orang dan objek dalam 

penelitian ini adalalah aktivitas dan hasil belajar matematika siswa pada materi 

Statistika dengan menggunakan model Siklus Belajar. Instrument penelitian yang 

digunakan adalah observasi dan tes. Tes hasil belajar berentuk uraian yang terdiri 

dari 4 soal. 

 Dari hasil analisis data hasil observasi dan Tes awal diperoleh siswa yang 

aktif dalam belajar (PAS ≥ 70%) adalah 3 orang dari 28 siswa atau (10,72%) 

sedangkan 25 orang (89,28% ) belum aktif dan ketuntasan  belajar siswa pada Tes 

awal sebesar 21,43% (6 orang) dengan nilai rata-rata Tes 45,18 sedangkan 

78,57% (22 orang lainya) belum tuntas. Pada pemberian tindakan siklus I dengan 

menerapkan model siklus belajar diperoleh siswa yang aktif dalam belajar (PAS 

≥ 70%) adalah 11 orang (39,29%) sedangkan 17 orang lainya (60,71%) belum 

aktif dan ketuntasan belajar siswa pada siklus I adalah 50% (14 orang) dengan 

nilai rata-rata 67,14 dan 50% (14 orang lainya) belum tuntas sedangkan pada 

siklus II siswa yang aktif dalam belajar (PAS ≥ 70%) adalah 22 orang (78,57%),  

6 orang lainnya (21,43%) masih cukup aktif dan ketuntasan belajar siswa sebesar 

85,71% ( 24 orang) dengan nilai rata-rata Tes 78,21 dan 4 orang lainnya (14,29%) 

belum tuntas. Data tersebut menunjukan bahwa aktivitas siswa mengalami 

peningkatan dari siklus I dan siklus II yaitu sebesar 39,28% dan Hasil belajar 

siswa meningkat sebesar 35,71%.  

Dari hasil pengamatan dan analisis data yang dilakukan dapat disimpulkan 

bahwa model siklus belajar dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa 

pada materi Statistika di kelas X SMK Negeri 4 Medan T.A 2014/2015. 
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