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Pendahuluan  

Proses belajar mengajar merupakan proses 

komunikasi antara guru dan siswa atau antara siswa 

dengan siswa. Komunikasi yang terjadi hendaknya 

merupakan komunikasi timbal balik yang diciptakan 

sedemikian rupa sehingga pesan yang disampaikan 

dalam bentuk materi pelajaran berlangsung efektif dan 

efisien. Kegiatan proses belajar mengajar hendaknya 

diarahkan pada peningkatan aktivitas siswa yang lebih 

menekankan pada bagaimana caranya agar siswa dapat 

menguasai materi pelajaran (Ali, 2002:2). 

Menurut Slameto (2003:93), siswa dapat aktif jika 

diberikan strategi pembelajaran yang tepat. 

Pembelajaran aktif juga dimaksudkan untuk menjaga 

perhatian siswa agar tetap tertuju pada proses 

pembelajaran. Guru mempunyai peranan yang penting 

agar siswa aktif dalam proses belajar dan memperoleh 

hasil belajar yang memuaskan. Oleh karena itu, guru 

hendaknya mampu memilih strategi yang tepat untuk 

mengaktifkan siswa dalam proses belajar tersebut. 

Berdasarkan pengamatan selama proses pembelaja-

ran yang dilakukan bersamaan kegiatan PPL pada bulan 

Juli-Oktober 2013 dan wawancara peneliti pada tanggal 

25 November 2013 dengan Ibu Murti Rahayu A,Md. 

selaku guru mata pelajaran Biologi di SMP Negeri 2 

Sewon Bantulbahwa salah satu permasalahan 

pembelajaran terjadi di kelas VII SMP N 2 Sewon 

Bantul, diketahui bahwa proses pembelajaran yang 

berlangsung kurang efektif terutama dalam proses 

pembelajaran biologi karena dalam proses pembelajaran 

hanya 40 % siswa yang aktif dalam 

pembelajaran.Ketika terjadi interaksi antara guru dan 

siswa, posisi guru masih sangat dominan, sementara 

siswa kebanyakan pasif dan kurang terlibat dalam 

pembelajaran. 

Metode yang digunakan berupa ceramah, tanya 

jawab dan diskusi menyebabkan siswa cenderung bosan 

mengikuti pelajaran, kurang memperhatikan pelajaran, 

siswa tidak berani untuk bertanya, mengantuk, 

mengobrol dengan teman sebangku, bahkan membaca 

buku pelajaran yang lain ketika guru menjelaskan 

materi pelajaran.Hal ini juga berpengaruh pada tingkat 

kemampuan ranah kognitif siswa yang tergolong masih 

rendah.Nilai standar ketuntasan minimal yang 

ditetapkan oleh SMP Negeri 2 Sewon Bantul pada mata 

Kata kunci: Aktivitas belajar, Kemampuan kognitif, Bowling Campus, Ekosistem 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterlaksanaan proses peningkatan aktivitas belajar dan 

kemampuan kognitif C1-C3 siswa kelas VII C SMP Negeri 2 Sewon Bantul Yogyakarta melalui penerapan 

strategi pembelajaran Bowling Campus pada materi pembelajaran ekosistem tahun pelajaran 2013/2014. 

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan subjek penelitian adalah siswa kelas 

VII C SMP Negeri 2 Sewon Bantul Yogyakarta pada tahun pelajaran 2013/2014, berjumlah 28 siswa. Data 

aktivitas belajar dikumpulkan dengan teknik observasi dan data kemampuan kognitif dikumpulkan dengan 

teknik tes. Instrument yang digunakan adalah soal tes berupa pilihan ganda yang sebelumnya sudah diuji 

melalui uji validitas expert, lembar observasi proses pembelajaran dan catatan harian guru. Metode analisis 

data dilakukan secara deskriptif. 

Pembelajaran dilakukan dalam 2 siklus pembelajaran, dengan melakukan perbaikan pada siklus ke 2 

dalam hal meningkatkan partisipasi aktif siswa, meningkatkan jumlah siswa yang telah tuntas, dan 

mengevaluasi skor untuk setiap siswa yang menjawab pertanyaan pada proses pembelajaran. Peningkatan 

aktivitas belajar siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dari siklus I ke siklus II yaitu sebesar 4,63 % 

dan peningkatan kemampuan kognitif C1-C3 siswa dari siklus I ke siklus II sebesar 2,59 pada siswa kelas VII 

C SMP Negeri 2 Sewon Bantul Yogyakarta. 

Peningkatan Aktivitas Belajar dan Kemampuan Kognitif C1-C3 pada 
Materi Ekosistem Melalui Strategi Pembelajaran Bowling Campus 

Siswa Kelas VII C SMP Negeri 2 Sewon Bantul Tahun 2013/2014 
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pelajaran Biologi adalah 75 sedangkan hasil nilai rata-

rata ulangan siswa hanya 60. 

Sehubungan dengan kondisi tersebut, maka 

diperlukan suatu solusi dalam pemecahan masalah yang 

dapat meningkatkan aktivitas belajar dan kemampuan 

kognitif siswa dalam proses pembelajaran, perlu adanya 

strategi pembelajaran yang tepat, yaitu strategi 

pembelajaran Bowling Campus. 

Menurut Silberman (2006:261), strategi 

pembelajaran Bowling Campus adalah salah satu cara 

untuk membuat pembelajaran tetap melekat dalam piki-

ran dengan mengalokasikan waktu untuk meninjau kem-

bali apa yang telah dipelajari dengan cara adu kecepatan 

dalam menjawab pertanyaan dalam bentuk permainan. 

Strategi pembelajaran Bowling Campus merupakan stra-

tegi pembelajaran yang menuntut keaktifan siswa dalam 

melaksanakan pembelajaran serta siswa dituntut dapat 

menguasai materi yang telah dipelajari sebelumnya. 

Siswa akan lebih aktif dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran di kelas dan kemampuan kognitif siswa 

pun akan meningkat dengan penerapan strategi Bowling 

Campus. 

Mengacu kepada teori pelaksanaan strategi Bowling 

Campus yang dinyatakan oleh Silberman, berikut lang-

kah-langkah dalam strategi pembelajaran Bowling 

Campus yang telah dimodifikasi antara lain: 

1. Membagi siswa menjadi beberapa kelompok yang 

beranggotakan empat orang siswa. 

2. Memberi setiap kelompok sebuah kartu indeks. 

Perwakilan siswa setiap kelompok akan mengacung-

kan kartu mereka untuk menunjukkan bahwa mereka 

ingin mendapatkan kesempatan menjawab perta-

nyaan. 

3. Menjelaskan aturan untuk permainan yang akan 

diadakan: 

a. Acungkan kartu indeks jika ingin menjawab perta-

nyaan. 

b. Kartu indeks dapat diacungkan sebelum pertanyaan 

selesai dibacakan jika siswa sudah tahu jawaban-

nya. 

c. Tim menilai skor 3 untuk siswa yang paling cepat 

mengacungkan kartu indeks dan benar dalam 

menjawab pertanyaan pengarahan, skor 2 untuk 

siswa lain yang juga mengacungkan kartu indeks 

dan benar menjawab pertanyaan. Skor 1 untuk 

siswa yang mengacungkan kartu indeks dan salah 

dalam menjawab pertanyaan pengarahan. 

d. Jika jawaban yang diberikan salah, maka tim lain 

dapat mengambil alih untuk menjawab. 

4. Sebelum permainan dimulai, guru menayangkan 

video pembelajaran yang berkaitan dengan materi 

yang akan disampaikan 

5. Mengajukan pertanyaan arahan mengenai video yang 

ditanyangkan. 

6. Setelah semua pertanyaan diajukan, jumlahkan skor 

dan diumumkan pemenangnya. 

7. Meninjau materi yang belum jelas atau yang 

memerlukan penjelasan lebih lanjut berdasarkan 

jawaban pada permainan. 

Strategi Bowling Campus sangat bermanfaat untuk 

melatih siswa aktif dalam belajar kelompok. Strategi 

Bowling Campus memiliki kelebihan: 

1. Guru dapat mengetahui sejauh mana siswa sudah 

mengerti tentang pelajaran yang diterangkan. 

2. Siswa akan mendapatkan kesempatan untuk 

mengutarakan pendapat dan menjawab pertanyaan. 

3. Siswa akan berlomba-lomba untuk menjawab 

pertanyaan yang diberikan guru, karena siswa yang 

menjawab pertanyaan akan mendapatkan skor/ nilai 

sehingga siswa bersemangat dalam proses 

pembelajaran (Noviawati, 2010). 

Langkah-langkah pembelajaran tersebut diharapkan 

dapat memberi siswa kesempatan untuk berperan aktif 

dalam aktivitas belajar sehingga guru tidak terlalu 

mendominasi proses pembelajaran. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk 

mengetahui keterlaksanaan proses peningkatan aktivitas 

belajar dan kemampuan kognitif C1-C3 siswa kelas VII 

C SMP Negeri 2 Sewon Bantul Yogyakarta melalui 

penerapan strategi pembelajaran Bowling Campus pada 

materi pembelajaran ekosistem tahun pelajaran 

2013/2014. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 2 Sewon 

Bantul khususnya pada siswa kelas VII C SMP Negeri 2 

Sewon Bantul tahun pelajaran 2013/2014.Waktu 

pengambilan data dilaksanakan pada bulan Mei 

2014.Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 

VIIC SMP Negeri 2 Sewon Bantul tahun pelajaran 

2013/2014 yang berjumlah 28 siswa, terdiri dari 14 

siswa laki-laki dan 14 siswa perempuan. 

Jenis penelitian ini menggunakan Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK).Data aktivitas belajar 

dikumpulkan dengan teknik observasi dan data 

kemampuan kognitif dikumpulkan dengan teknik tes. 

Instrument yang digunakan adalah soal tes berupa 

pilihan ganda yang sebelumnya sudah diuji melalui uji 

validitas expert, lembar observasi proses pembelajaran, 

dan catatan harian guru. Metode analisis data dilakukan 

secara deskriptif. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, 

diketahui bahwa aspek aktivitas belajar yang paling 

rendah yaitu oral activities, hal ini dikarenakan siswa 

tidak terbiasa mengeluarkan pendapat, mengajukan 

pertanyaan, dan berdiskusi dengan kelompok masing-

masing. Hal ini mengakibatkan kemampuan berbicara 

siswa rendah. Oleh karena itu, perlu diadakan perbaikan 

salah satunya dalam meningkatkan partisipasi aktif siswa 

dalam mengajukan pertanyaan, menjawab pertanyaan 

dan melakukan diskusi bersama kelompok masing-

masing dalam proses pembelajaran dengan cara 

menggali siswa dengan permasalahan-permasalah yang 

sering siswa jumpai dalam kehidupan sehari-hari 

mengenai ekosistem, sehingga dapat menumbuhkan 

keinginan siswa untuk lebih mengetahuinya. Selain itu, 

siswa harus dilatih untuk mengutarakan pendapat dan 

mengajukan pertanyaan sehingga siswa dapat 

meningkatkan kemampuan berbicara siswa. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Sanjaya (2005:21), keterampilan 

bertanya dapat menciptakan suasana pembelajaran yang 
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lebih bermakna karena pertanyaan yang baik memiliki 

dampak yang positif bagi siswa, yaitu dapat 

meningkatkan partisipasi aktif siswa secara penuh dalam 

proses pembelajaran, meningkatkan kemampuan berfikir 

siswa sebab berfikir itu sendiri pada hakikatnya 

bertanya, membangkitkan rasa ingin tahu siswa serta 

menuntun siswa menentukan jawaban dan memutuskan 

siswa pada masalah yang sedang dibahas. Secara 

keseluruhan rata-rata persentase aktivitas belajar siswa 

kelas VII C SMP Negeri 2 Sewon Bantul sudah 

mencapai persentase yang memuaskan. Data ini 

tertampil pada Tabel 1.  

Tabel 1. Data Aktivitas Belajar Siswa pada Siklus I dan 

Siklus II 

Sintaks 
Pembelajaran 

Aspek 

yang 

diamati 

Indikator 

Persentase (%) 

Siklus I 
Siklus 

II 

Melihat video 
pembelajaran 

terkait materi 

pembelajaran 

Visual 
activities 

Membaca 

referensi terkait 

materi 

100 100 

Memperhatikan 

gambar/ video 
100 100 

Listening 

activities 
Mendengarkan 

penyajian bahan 100 100 

Mendiskusikan 
pertanyaan 

terkait video 
yang 

ditayangkan 
Oral 

activities 

 

Bertanya 25,92 29,62 

Menjawab 

pertanyaan 
40,74 

70,37 

 

Menjawab 

pertanyaan 

dengan 

mengacungkan 

kartu indeks 

Melakukan 

diskusi 
25,92 48,14 

Menerima hasil 

belajar / 
rangkuman 

hasil belajar 

Writing 
activities 

Membuat 

rangkuman 

materi 

92,59 

 

92,59 

 

Mengerjakan 

soal tes (post 

test) secara 

mandiri dan jujur 

 

88,88 

 
88,88 

Rata-rata 80,39 85,02 

Tabel 2. Data Hasil Belajar Kognitif Siswa pada Siklus I 

dan  Siklus II 

Tahapan Siklus Presentase ketuntasan 

belajar (%) 

Rata-rata 

Siklus I 66,66 82,22 

Siklus II 88,89 84,81 

Berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh 

melalui tes pada Tabel 2, diketahui bahwa terjadi 

peningkatan kemampuan kognitif C1-C3 siswa. 

Peningkatan ini dapat dilihat dari nilai rata-rata post test 

siswa dan ketuntasan klasikal yang selalu meningkat 

pada setiap siklusnya. Dimana nilai rata-rata post test 

siswa meningkat sebesar 84,81, hasil ini lebih besar dari 

nilai rata-rata post test  pada siklus I yaitu 82,22, 

sehingga nilai post test pada siklus II ini sudah mencapai 

nilai standar ketuntasan minimal yang ditetapkan oleh 

sekolah dan sudah memenuhi indikator pencapaian 

dalam penelitian ini. 

Selama proses pembelajaran dengan penerapan 

strategi pembelajaran Bowling Campus, siswa akan 

belajar sambil bermain. Siswa bersama teman 

sekelompoknya akan berlomba-lomba dan berusaha 

untuk mengumpulkan skor setinggi-tingginya dengan 

cara menjawab pertanyaan dari guru sebanyak-

banyaknya. 

Kelompok yang dibentuk guru merupakan kelom-

pok yang heterogen, dimana kemampuan setiap siswa 

juga akan berbeda-beda, siswa dengan kemampuan 

akademis yang kurang dapat berdiskusi dengan teman 

sesama kelompoknya sehingga siswa dengan kemam-

puan kurang juga dapat berpartisipasi dalam menjawab 

pertanyaan dari guru. Menjawab langsung soal yang 

diberikan oleh guru akan menjadikan siswa lebih aktif 

dan dapat memotivasi siswa lain untuk menjawab soal, 

karena setiap soal yang dijawab dengan benar oleh siswa 

akan mendapat skor, sehingga siswa dapat langsung 

menilai hasil kerjanya sendiri dengan mencatat skor 

yang ada di kartu indeks, dan pada akhirnya siswa yang 

kurang aktif akan termotivasi untuk berusaha ikut menja-

wab soal untuk bisa mendapat skor atau nilai. 

Menurut Usman (2004:30), untuk membangkitkan 

motivasi dari luar dan menumbuhkan motivasi dari da-

lam yaitu dengan cara memberikan penilaian. Apabila 

guru berhasil menciptakan suasana yang menyebabkan 

siswa termotivasi aktif dalam belajar akan memungkin-

kan terjadinya peningkatan hasil belajar. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa 

strategi pembelajaran Bowling Campus dapat mening-

katkan aktivitas belajar dan hasil belajar siswa pada ra-

nah kognitif C1-C3. 

 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat 

disimpulkan bahwa penerapan strategi pembelajaran 

Bowling Campus dapat meningkatkan aktivitas belajar 

dan kemampuan kognitif C1-C3 siswa kelas VII C pada 

mata pelajaran IPA materi ekosistem di SMP Negeri 2 

Sewon Bantul tahun pelajaran 2013/2014. 

 

Saran 

Strategi pembelajaran Bowling Campus  dapat 

meningkatkan aktifitas belajar pada ranah kognitif siswa. 

Pada penelitian ini hanya dilakukan penelitian pada 

tingkat kognitif C1-C3. Peneliti mengharapkan kedepan 

penelitian yang serupa dapat meneliti tingkat kognitif 

yang lebih tinggi menggunakan stratergi pembelajaran 

Bowling Campus. 
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