
 

 

ABSTRAK 

ULFAH SITI QODARIAH : Pengaruh Model Pembelajaran Reciprocal 

Teaching Terhadap Hasil Belajar pada Materi Sistem Ekskresi. (Penelitian pada 

Siswa Kelas IX SMP Guna Darma Bandung). 

Keberhasilan pencapaian kompetensi suatu mata pelajaran dalam kegiatan 

belajar mengajar salah satunya bergantung pada kemampuan seorang guru dalam 

melaksanakan pembelajaran, serta inovasi dalam penggunaan metode pembelajaran. 

Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan yaitu model pembelajaran 

Reciprocal Teaching. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa dengan 

menggunakan model pembelajaran Reciprocal Teaching pada materi sistem ekskresi, 

keterlaksanaan proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

Reciprocal Teaching, dan respon siswa terhadap pembelajaran dengan menggunakan 

model Reciprocal Teaching pada materi sistem ekskresi.  

Seiring dengan tujuan dari penelitian tersebut maka digunakanlah Model 

pembelajaran Reciprocal Teaching ini merupakan model pembelajaran dengan 

pendekatan kontruktivis yang berdasar pada prinsip-prinsip pembuatan atau 

pengajuan pertanyaan, dimana keterampilan-keterampilan metakognitif diajarkan 

melalui pengajaran langsung dan pemodelan oleh guru untuk memperbaiki kinerja 

membaca siswa yang membaca pemahamannya rendah. 

Metode penelitiannya adalah pre Experimental Design dengan desain 

penelitian Nonequivalent Control Group Design. Penelitian dilaksanakan di kelas IX 

SMP Guna Darma Bandung. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 

Purposive Sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan tes, keterlaksanaan 

proses dan respon siswa. Analisis data penelitian meliputi uji normalitas dan uji 

hipotesis. Analisis keterlaksanaan proses menggunakan lembar observasi dan respon 

siswa menggunakan angket.    

Hasil analisis lembar observasi pada pertemuan pertemuan ke-3 didapatkan 

100% berkategori baik. Hasil penelitian yaitu kelas pembelajaran Reciprocal 

Teaching dengan nilai rata-rata tes akhir yakni 73,3 berkategori baik, dan N-gain 0,59 

berkategori tinggi. Hasil belajar siswa pada kelas pembelajaran Konvensional dengan 

nilai rata-rata 52,1 berkategori Cukup dan N-gain  0,20 berkategori rendah. 

Berdasarkan uji hipotesis dengan uji t didapatkan thitung12,83> ttabel 1,699 pada taraf 

signifikan 5% dan uji t pada tes akhir didapatkan thitung 6,64<ttabel1,699, dan dari 

respon siswa dengan model pembelajaran Reciprocal teaching didapat rat-rata 

4,01dengan kategori tinggi. Berdasrkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

pengaruh model pembelajaran Reciprocal Teaching terhadap hasil belajar siswa 

dinyatakan signifikan dan hipotesis diterima. 



 

 

 


