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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab IV ini akan dibahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan

hasil analisis data yang akan dijelaskan di bawah ini.

1.1 Pelaksanaan Tindakan

Penelitian ini dilaksanakan dalam kegiatan proses kegiatan belajar

mengajar di kelas 5 SDN Sraten 01 dengan jumlah siswa 21 orang pada mata

pelajaran ilmu pengetahuan alam (IPA). Pelaksanaan tindakan dilakukan sebanyak

2 (dua) siklus. Tiap siklus terdiri atas tiga pertemuan. Pertemuan pertama dan

kedua penyampaian materi sesuai dengan tahap-tahap model pembelajaran

numbered head together (NHT) dengan alokasi waktu 2 x 35 menit. Pertemuan

ketiga pemberian soal latihan atau soal post test sesuai indikator dengan alokasi

waktu 40 menit.

Kegiatan penelitian dimulai dengan melakukan observasi dan memberikan

soal pre test terlebih dahulu, sebelum dilaksanakan tindakan perbaikan dengan

menerapkan model pembelajaran numbered head together (NHT).

1.1.1 Kondisi Awal (Prasiklus)

Berdasarkan hasil observasi penulis proses pembelajaran sebelum

pelaksanaan tindakan kelas, guru mengajar secara konvensional atau hanya

menggunakan ceramah saja. Guru cenderung mentransfer ilmu pada siswa, guru

lebih aktif  daripada siswa, sehingga siswa menjadi pasif dan cenderung bosan dan

suasana pembelajaran tampak kaku. Dengan kondisi kegiatan belajar mengajar

yang seperti ini berdampak pada keaktifan dan hasil belajar siswa dalam

menerima materi pembelajaran.

Sebelum diberikan pembelajaran dengan model pembelajaran numbered

head together (NHT), langkah awal yang dilakukan adalah melakukan observasi

dan memberikan soal pre test yang dilaksanakan pada Selasa 9 April 2013.
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Kondisi awal hasil observasi penelitian berdasarkan nilai hasil tes pra siklus atau

pre test diketahui bahwa hasil belajar IPA kleas 5 SDN Sraten 01 masih rendah.

Masih banyak siswa yang memiliki nilai tidak tuntas dan nilai rata-rata kelas

belum mencapai nilai kriteria ketuntasan minimum (75), yaitu 65.

Data yang diperoleh dari hasil pretest bahwa ada 10 siswa yang nilai

hasil belajar IPA tidak tuntas dan ada 11 siswa yang nilai hasil belajar IPA tuntas.

Terlihat pula ada ketimpangan yang besar antara nilai tertinggi yaitu 85 dan nilai

terendah yaitu 45. Disamping itu, dengan menghitung rata-rata kelas, diketahui

bahwa siswa kelas 5 SDN Sraten 01 belum mencapai ketuntasan klasikal yaitu 65

kurang dari nilai kriteria ketuntasan minimum ≥ 75. Adapun data hasil ulangan

harian materi pokok pesawat sederhana diperoleh bahwa dari 21 orang siswa, ada

6 siswa yang memiliki nilai hasil belajar IPA tidak tuntas dan ada 15 orang siswa

yang memiliki nilai hasil belajar IPA tuntas, dengan nilai tertinggi 87 dan nilai

terendah 40 dengan nilai rata-rata kelas 69,95 kurang dari nilai kriteria ketuntasan

minimum ≥ 75. (lihat lampiran 30 halaman 180)

4.1.2    Siklus I

Penelitian tindakan kelas kolaboratif siklus I melalui praktik mengajar mulai

dilaksanakan dengan kompetensi dasar mendeskripsikan proses pembentukan

tanah karena pelapukan. Siklus I ini dilaksanakan sebanyak tiga kali pertemuan

dengan rincian yang akan dijabarkan di bawah ini.

4.1.2.1 Perencanaan

Pada tahap perencanaan ini, kegiatan yang dilakukan peneliti adalah

1) Memilih materi yang akan disampaikan dan menyusun rencana pelaksanaan

pembelajaran (RPP) siklus I berkolaborasi dengan guru kelas. RPP ini

digunakan untuk pegangan peneliti dalam proses kegiatan belajar mengajar

agar lebih efektif, efisien, dan terarah sesuai dengan tujuan pembelajaran

yang akan dicapai.

2) Menyusun lembar kerja kelompok siswa siklus I

3) Menyusun lembar observasi keaktifan siswa
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4) Menyusun soal-soal evaluasi

5) Menyiapkan media pembelajaran

4.1.2.2 Pelaksanaan Tindakan

Pelaksanaan siklus I dilaksanakan sebanyak 3 kali pertemuan dengan

alokasi waktu 2 x 35 setiap pertemuan, pada Rabu 17 April 2013 dan Jumat 19

April 2013 sampai Sabtu 20 April 2013.

1) Pertemuan Pertama

Pertemuan pertama dilaksanakan pada Rabu 17 April 2013 dengan alokasi

waktu 2 x 35 menit pada jam 07.15 – 08.25 WIB. Pertemuan pertama membahas

materi jenis batuan. Pelaksanaan siklus I diikuti oleh 21 orang siswa yang terdiri

dari 10 orang laki-laki dan 11 orang perempuan serta dihadiri satu orang teman

sejawat dan seorang guru kelas sebagai observer.

a) Kegiatan Awal

Pertemuan pertama dimulai dengan kegiatan awal mengucapkan salam,

guru memperkenalkan diri, mengkondisikan kelas agar tenang kemudian

dilanjutkan dengan berdoa setelah  itu guru melakukan presensi. Sebelum masuk

kegiatan inti guru melakukan apersepsi dengan bertanya kepada  siswa mengenai

hal yang berhubungan dengan materi yang akan dibahas setelah itu guru

menyampaikan tujuan pembelajaran dan tata cara kegiatan belajar mengajar.

b) Kegiatan Inti

Dalam kegiatan inti guru dan siswa bertanya jawab tentang proses

terbentuknya tanah. Guru menjelaskan materi pembelajaran secara garis besar.

Kemudian guru membagi siswa menjadi 3 kelompok besar sesuai jumlah baris

bangku untuk mengamati contoh nyata batuan. Siswa mengamati batuan. Setelah

pengamatan selesai guru membagi siswa dalam kelompok kecil secara heterogen

yang terdiri 4-5 orang siswa dalam satu kelompok berdasarkan nilai hasil pre test.

Setelah masuk dalam kelompok guru membagikan kartu bernomor kepada
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kelompok. Setiap siswa mendapat satu kartu bernomor. Guru membagikan lembar

kerja kelompok dan masing-masing kelompok mendiskusikan dan bertanya jawab

dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas kelompok tersebut. Setelah selesai

diskusi, guru memanggil salah satu nomor secara acak berdasarkan kartu

bernomor dan siswa yang nomornya disebutkan mengangkat tangan, yang lebih

dulu mengangkat tangan maju ke depan dan menjawab sekaligus

mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka. Kegiatan ini dilakukan

berulang-ulang sampai nomor pada kartu bernomor siswa selesai disebutkan.

Setelah pemanggilan nomor selesai, guru menjelaskan materi yang belum

dipahami siswa, meluruskan kesalahpahaman siswa dalam memahami materi dan

memberikan penguatan berupa nasihat.

c) Kegiatan Akhir

Dalam kegiatan akhir guru membimbing siswa untuk membuat simpulan

dari materi yang telah dipelajari, setelah memberikan pesan guru menutup

pelajaran dengan mengucapkan salam.

2) Pertemuan Kedua

Pertemuan kedua dilaksanakan pada Jumat 19 April 2013 dengan alokasi

waktu 2 x 35 menit pada jam 07.15 – 08.25 WIB. Pertemuan kedua membahas

materi proses pembentukan tanah karena pelapukan batuan. Pelaksanaan siklus I

diikuti oleh 21 orang siswa yang terdiri dari 10 orang laki-laki dan 11 orang

perempuan serta dihadiri satu orang teman sejawat dan seorang guru kelas sebagai

observer.

a) Kegiatan Awal

Pertemuan kedua dimulai dengan kegiatan awal mengucapkan salam, guru

mengkondisikan kelas agar tenang kemudian dilanjutkan dengan berdoa setelah

itu guru mengabsen siswa. Sebelum masuk kegiatan inti guru melakukan

apersepsi dengan bertanya kepada  siswa mengenai hal yang berhubungan dengan
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materi yang akan dibahas setelah itu guru  menyampaikan tujuan pembelajaran

dan tata cara kegiatan belajar mengajar.

b) Kegiatan Inti

Dalam kegiatan inti guru dan siswa bertanya jawab tentang pengertian

pelapukan. Guru memperlihatkan gambar contoh jenis-jenis pelapukan dan

menjelaskan materi pembelajaran secara garis besar. Kemudian guru membagi

siswa dalam kelompok secara heterogen yang terdiri 4-5 orang siswa dalam satu

kelompok berdasarkan nilai hasil pre test. Setelah masuk dalam kelompok guru

membagikan kartu bernomor kepada kelompok. Setiap siswa mendapat satu kartu

bernomor. Guru membagikan lembar kerja kelompok dan masing-masing

kelompok mendiskusikan dan bertanya jawab dalam kelompok untuk

menyelesaikan tugas kelompok tersebut. Setelah selesai diskusi, guru memanggil

salah satu nomor secara acak berdasarkan kartu bernomor dan siswa yang

nomornya disebutkan maju ke depan dan menjawab sekaligus mempresentasikan

hasil diskusi kelompok mereka. Kegiatan ini dilakukan berulang-ulang sampai

nomor pada kartu bernomor siswa selesai disebutkan. Setelah pemanggilan nomor

selesai, guru menjelaskan materi yang belum dipahami siswa, meluruskan

kesalahpahaman siswa dalam memahami materi dan memberikan penguatan

berupa nasihat.

c) Kegiatan Akhir

Dalam kegiatan akhir guru membimbing siswa untuk membuat simpulan

dari materi yang telah dipelajari, setelah memberikan pesan guru menutup

pelajaran dengan mengucapkan salam.

3) Pertemuan Ketiga

Pertemuan ketiga dilaksanakan pada Sabtu 20 April 2013 dengan alokasi

waktu 40 menit pada jam 09.00–09.40 WIB. Pertemuan ketiga ini melaksanakan

evaluasi siklus I. Pelaksanaan siklus I diikuti oleh 21 orang siswa yang terdiri dari

10 orang laki-laki dan 11 orang perempuan serta dihadiri satu orang teman

sejawat dan seorang guru kelas sebagai observer.
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Pertemuan ketiga dimulai dengan kegiatan awal, guru mengucapkan

salam, berdoa, dan absensi. Kegiatan dilanjutkan dengan guru membagikan soal

evaluasi secara individu kepada siswa untuk dikerjakan secara pribadi. Setelah

siswa selesai mengerjakan soal evaluasi guru melakukan tindak lanjut

memberikan tugas pada siswa untuk mempelajari materi selanjutnya di rumah.

4.1.2.3 Pelaksanaan Observasi Siklus I

Observasi atau pengamatan siklus I dilaksanakan dari awal proses

pembelajaran  sampai akhir proses pembelajaran. Observasi dilaksanakan pada

pertemuan pertama dan kedua. Yang menjadi observer pada obsevasi ini adalah

peneliti bersama dengan guru wali kelas 5. Adapun yang diobservasi dari proses

pembelajaran adalah kegiatan guru selama proses pembelajaran dan keaktifan

siswa selama proses pembelajaran. Dalam lembar observasi tersebut terdapat

setiap aspek yang diamati, setiap aspek yang diamati tersebut mempunyai skor.

Skor 1 kualifikasinya kurang baik, skor 2 kualifikasinya cukup baik, skor 3

kualifikasinya baik dan skor 4 kualifikasinya sangat baik. Skor yang diperoleh

dihitung dengan menjumlahkan perolehan keseluruahan pada setiap aspek.

Dari hasil observasi keaktifan siswa dalam proses belajar, menunjukkan

peningkatan yang baik dengan jumlah persentase 42,85% pada pertemuan pertama

dengan kualifikasi sedang dan 66,7% pada pertemuan kedua dengan kualifikasi

tinggi.

4.1.2.4 Pelaksanaan Refleksi Siklus I

Berdasarkan observasi yang diperoleh dari proses pembelajaran sampai

pelaksanaan evaluasi, ada beberapa hal yang harus diperbaiki pada tindakan

selanjutnya, yaitu:

a) Kurangnya kerjasama siswa dalam kelompok.

b) Kurang aktif siswa dalam proses pembelajarn dan dalam kerja kelompok.

c) Indikator kinerja penelitian tersebut belum tercapai. Hal tersebut dapat di lihat

dari hasil belajar IPA siswa yang belum sesuai dengan indikator keberhasilan

80% siswa memiliki nilai ≥ 65 dengan nilai rata-rata kelas atau klasikal ≥ 75.
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4.1.3 Siklus II

Penelitian tindakan kelas kolaboratif siklus I melalui praktik mengajar mulai

dilaksanakan dengan kompetensi dasar Mengidentifikasi jenis-jenis tanah dan

Mendeskripsikan struktur bumi. Siklus I ini dilaksanakan sebanyak tiga kali

pertemuan dengan rincian yang akan dijabarkan di bawah ini.

4.2.2.1 Perencanaan Siklus II

Pada tahap perencanaan ini, kegiatan yang dilakukan peneliti adalah

mempersiapkan dan mempertimbangkan segala keperluan untuk melaksanakan

proses pembelajaran siklus II yang lebih baik dari pembelajaran siklus I

berdasarkan hasil refleksi siklus I, yaitu:

1) Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) berdasarkan model

pembelajaran Numbered Head Together (NHT) siklus II berkolaborasi dengan

guru kelas. RPP ini digunakan untuk pegangan peneliti dalam proses kegiatan

belajar mengajar agar lebih efektif, efisien, dan terarah sesuai dengan tujuan

pembelajaran yang akan dicapai.

2) Menyusun lembar kerja kelompok siswa siklus II

3) Menyusun lembar observasi keaktifan siswa

4) Menyusun soal-soal evaluasi

5) Menyiapkan media pembelajaran.

4.2.2.2 Pelaksanaan Tindakan Siklus II

Pelaksanaan tindakan siklus II dilaksanakan pada sebanyak 3 kali

pertemuan, dengan alokasi waktu 2 x 35 menit setiap pertemuan, pada Rabu 24

April 2013 dan Jumat 26 April 2013 sampai Sabtu 27 April 2013.

1) Pertemuan Pertama

Pertemuan pertama dilaksanakan pada Rabu 24 April 2013 dengan alokasi

waktu 2 x 35 menit pada jam 09.00 – 10.10 WIB. Pertemuan pertama membahas

materi jenis tanah. Pelaksanaan siklus II diikuti oleh 21 orang siswa yang terdiri
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dari 10 orang laki-laki dan 11 orang perempuan serta dihadiri satu orang teman

sejawat dan seorang guru kelas sebagai observer.

a) Kegiatan Awal

Pertemuan pertama dimulai dengan kegiatan awal mengucapkan salam,

mengkondisikan kelas agar tenang kemudian dilanjutkan dengan berdoa setelah

itu guru mengabsen siswa. Sebelum masuk kegiatan inti guru melakukan

apersepsi dengan bertanya kepada  siswa mengenai hal yang berhubungan dengan

materi yang akan dibahas setelah itu guru  menyampaikan tujuan pembelajaran

dan tata cara kegiatan belajar mengajar.

b) Kegiatan Inti

Dalam kegiatan inti guru dan siswa bertanya jawab tentang jenis tanah.

Guru memperlihatkan gambar jenis-jenis tanah dan menjelaskan materi

pembelajaran secara garis besar. Kemudian guru membagi siswa dalam kelompok

kecil secara heterogen yang terdiri 4-5 orang siswa dalam satu kelompok

berdasarkan nilai hasil pre test. Setelah masuk dalam kelompok guru membagikan

kartu bernomor kepada kelompok. Setiap siswa mendapat satu kartu bernomor.

Guru membagikan lembar kerja kelompok dan masing-masing kelompok

mendiskusikan dan bertanya jawab dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas

kelompok tersebut. Setelah selesai diskusi, guru memanggil salah satu nomor

secara acak berdasarkan kartu bernomor dan siswa yang nomornya disebutkan

maju ke depan dan menuliskan  hasil diskusi kelompok mereka di papan tulis.

Kegiatan ini dilakukan berulang-ulang sampai nomor pada kartu bernomor siswa

selesai disebutkan. Setelah pemanggilan nomor selesai, guru menjelaskan materi

yang belum dipahami siswa, meluruskan kesalahpahaman siswa dalam memahami

materi dan memberikan penguatan berupa nasihat.
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c) Kegiatan Akhir

Dalam kegiatan akhir guru membimbing siswa untuk membuat simpulan

dari materi yang telah dipelajari, setelah memberikan pesan guru menutup

pelajaran dengan mengucapkan salam.

2) Pertemuan Kedua

Pertemuan kedua dilaksanakan pada Jumat 26 April 2013 dengan alokasi

waktu 2 x 35 menit pada jam 07.15 – 08.25 WIB. Pertemuan kedua membahas

materi struktur bumi. Pelaksanaan siklus II diikuti oleh 21 orang siswa yang

terdiri dari 10 orang laki-laki dan 11 orang perempuan serta dihadiri satu orang

teman sejawat dan seorang guru kelas sebagai observer.

a) Kegiatan Awal

Pertemuan kedua dimulai dengan kegiatan awal mengucapkan salam, guru

mengkondisikan kelas agar tenang kemudian dilanjutkan dengan berdoa setelah

itu guru mengabsen siswa. Sebelum masuk kegiatan inti guru melakukan

apersepsi dengan bertanya kepada  siswa mengenai hal yang berhubungan dengan

materi yang akan dibahas setelah itu guru  menyampaikan tujuan pembelajaran

dan tata cara kegiatan belajar mengajar.

b) Kegiatan Inti

Dalam kegiatan inti guru dan siswa bertanya jawab tentang peta konsep

bumi. Guru memperlihatkan gambar struktur bumi dan  menjelaskan materi

pembelajaran secara garis besar. Kemudian guru membagi siswa dalam kelompok

secara heterogen yang terdiri 4-5 orang siswa dalam satu kelompok berdasarkan

nilai hasil pre test. Setelah masuk dalam kelompok guru membagikan kartu

bernomor kepada kelompok. Setiap siswa mendapat satu kartu bernomor. Guru

membagikan lembar kerja kelompok dan masing-masing kelompok

mendiskusikan dan bertanya jawab dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas

kelompok tersebut. Setelah selesai diskusi, guru memanggil salah satu nomor

secara acak berdasarkan kartu bernomor dan siswa yang nomornya disebutkan
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maju ke depan dan menjawab sekaligus mempresentasikan hasil diskusi kelompok

mereka. Kegiatan ini dilakukan berulang-ulang sampai nomor pada kartu

bernomor siswa selesai disebutkan. Setelah pemanggilan nomor selesai, guru

menjelaskan materi yang belum dipahami siswa, meluruskan kesalahpahaman

siswa dalam memahami materi dan memberikan penguatan berupa nasihat.

c) Kegiatan Akhir

Dalam kegiatan akhir guru membimbing siswa untuk membuat simpulan

dari materi yang telah dipelajari, setelah memberikan pesan guru menutup

pelajaran dengan mengucapkan salam.

3) Pertemuan Ketiga

Pertemuan ketiga dilaksanakan pada Sabtu 27 April 2013 dengan alokasi

waktu 40 menit pada jam 09.00–09.40 WIB. Pertemuan ketiga ini melaksanakan

evaluasi siklus II.

Pertemuan ketiga dimulai dengan kegiatan awal, guru mengucapkan

salam, berdoa, dan absensi. Kegiatan dilanjutkan dengan guru membagikan soal

evaluasi secara individu kepada siswa untuk dikerjakan secara pribadi. Setelah

siswa selesai mengerjakan soal evaluasi guru melakukan tindak lanjut

memberikan tugas pada siswa untuk mempelajari materi selanjutnya di rumah.

4.2.2.3 Pelaksanaan Observasi Siklus II

Observasi atau pengamatan siklus II dilaksanakan dari awal proses

pembelajaran  sampai akhir proses pembelajaran. Observasi dilaksanakan pada

pertemuan pertama dan kedua. Yang menjadi observer pada obsevasi ini adalah

peneliti bersama dengan guru wali kelas 5. Adapun yang diobservasi dari proses

pembelajaran adalah kegiatan guru selama proses pembelajaran dan keaktifan

siswa selama proses pembelajaran. Dalam lembar observasi tersebut terdapat

setiap aspek yang diamati, setiap aspek yang diamati tersebut mempunyai skor.

Skor 1 kualifikasinya kurang baik, skor 2 kualifikasinya cukup baik, skor 3
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kualifikasinya baik dan skor 4 kualifikasinya sangat baik. Skor yang diperoleh

dihitung dengan menjumlahkan perolehan keseluruahan pada setiap aspek.

Dari hasil observasi keaktifan siswa dalam proses belajar, menunjukkan

peningkatan yang baik dengan jumlah persentase 80,1% pada pertemuan pertama

dengan kualifikasi tinggi dan 100% pada pertemuan kedua dengan kualifikasi

sangat tinggi.

4.2.2.4 Refleksi Siklus II

Berdasarkan observasi yang diperoleh dari proses pembelajaran sampai

pelaksanaan evaluasi, tidak ada perbaikan yang dilakukan karena indikator

keberhasilan penelitian tersebut sudah tercapai. Hal tersebut dapat di lihat dari

hasil belajar IPA siswa sesuai dengan indikator keberhasilan 80% siswa memiliki

nilai ≥ 65 dengan nilai rata-rata kelas atau klasikal ≥ 75.

4.2 Hasil Analisis Data

Dalam hasil analisis data ini akan dibahas mengenai hasil analisis semua

data, baik data kuantitatif maupun data kualitatif dari prasiklus, siklus I dan siklus

II. Hasil analisis data tersebut akan dijabarkan di bawah ini.

4.2.1 Kondisi Awal (Prasiklus)

Hasil belajar IPA siswa kelas 5 SDN Sraten 01 sebelum diadakan tindakan

diperoleh hasil bahwa ada 10 siswa yang nilai hasil belajar IPA tidak tuntas dan

ada 11 siswa yang nilai hasil belajar IPA tuntas berdasarkan data hasil pretest.

Terlihat pula ada ketimpangan yang besar antara nilai tertinggi yaitu 85 dan nilai

terendah yaitu 45. Disamping itu, dengan menghitung rata-rata kelas, diketahui

bahwa siswa kelas 5 SDN Sraten 01 belum mencapai ketuntasan klasikal yaitu 65

kurang dari nilai kriteria ketuntasan minimum ≥ 75.
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4.2.1.1 Hasil Belajar

Nilai hasil belajar IPA siswa pada prasiklus atau sebelum tindakan yang

telah diperoleh akan dijabarkan secara rinci pada tabel destribusi frekuensi di

bawah ini.

Tabel 4.1
Destribusi Nilai Hasil Belajar IPA Sebelum Tindakan atau Prasiklus

No Interval Nilai
Sebelum Tindakan

Keterangan
Jumlah Siswa Persentase (%)

1 45 – 49 1 4,8 Tidak tuntas
2 50 – 54 1 4,8 Tidak tuntas
3 55 – 59 4 19 Tidak tuntas
4 60 – 64 4 19 Tidak tuntas
5 65 – 69 1 4,8 Tuntas
6 70 – 74 4 19 Tuntas
7 75 – 79 3 14,3 Tuntas
8 80 – 85 3 14,3 Tuntas

Jumlah 21 100
Nilai KKM 65
Rata-rata 65

Nilai tertinggi 85
Nilai terendah 45

Tuntas 11
Tidak tuntas 10

Berdasarkan tabel 4.1, diketahui bahwa dari 21 siswa yang mendapat nilai

antara 45–49 sebanyak 1 siswa dengan persentase 4,8%, siswa yang mendapat

nilai antara 50–54 sebanyak 1 siswa dengan persentase 4,8%, siswa yang

mendapat nilai antara 55–59 sebanyak 4 siswa dengan persentase 19%, siswa

yang mendapat nilai antara 60–64 sebanyak 4 siswa dengan persentase 19%,

siswa yang mendapat nilai antara 65–69 sebanyak 1 siswa dengan persentase

4,8%, siswa yang mendapat nilai antara 70–74 sebanyak 4 siswa dengan

persentase 19%, siswa yang mendapat nilai antara 75–79 sebanyak 4 siswa

dengan persentase 14,3%, siswa yang mendapat nilai antara 80–85 sebanyak 4

siswa dengan persentase 14,3%. Nilai rata-rata kelas atau klasikal yang diperoleh

kelas adalah 63, dengan perolehan nilai terendah 45 dan tertinggi 85.
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Berdasarkan tabel distribusi nilai hasil belajar IPA sebelum tindakan atau

pra siklus di atas, dapat dibuat diagram batang sebagai berikut

Diagram 4.1 Destribusi Hasil Belajar IPA Sebelum Tindakan atau
Prasiklus

Mengacu pada nilai KKM 65, maka persentase keseluruhan siswa yang

mencapai kriteria ketuntasan maupun tidak tuntas belajar, disajikan pada tabel

berikut ini:

Tabel 4. 2

Persentase Ketuntasan Hasil Belajar IPA Siswa Sebelum Tindakan atau
Prasiklus

No Nilai
Sebelum Tindakan

Keterangan
Jumlah Siswa Persentase (%)

1 < 65 10 47,6 Tidak tuntas
2 ≥ 65 11 52,4 Tuntas

Jumlah 21 100
Rata-rata 65

Nilai tertinggi 85
Nilai terendah 45
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Berdasarkan tabel distribusi nilai hasil belajar IPA sebelum tindakan atau

pra siklus di atas, dapat dibuat diagram batang sebagai berikut

Diagram 4.1 Destribusi Hasil Belajar IPA Sebelum Tindakan atau
Prasiklus

Mengacu pada nilai KKM 65, maka persentase keseluruhan siswa yang

mencapai kriteria ketuntasan maupun tidak tuntas belajar, disajikan pada tabel

berikut ini:

Tabel 4. 2

Persentase Ketuntasan Hasil Belajar IPA Siswa Sebelum Tindakan atau
Prasiklus

No Nilai
Sebelum Tindakan

Keterangan
Jumlah Siswa Persentase (%)

1 < 65 10 47,6 Tidak tuntas
2 ≥ 65 11 52,4 Tuntas

Jumlah 21 100
Rata-rata 65

Nilai tertinggi 85
Nilai terendah 45

50 – 54 55 – 59 60 – 64 65 – 69 70 – 74 75 – 79

1

4 4

1

4

3

nilai hasil belajar sebelum tindakan
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Berdasarkan tabel distribusi nilai hasil belajar IPA sebelum tindakan atau

pra siklus di atas, dapat dibuat diagram batang sebagai berikut

Diagram 4.1 Destribusi Hasil Belajar IPA Sebelum Tindakan atau
Prasiklus

Mengacu pada nilai KKM 65, maka persentase keseluruhan siswa yang

mencapai kriteria ketuntasan maupun tidak tuntas belajar, disajikan pada tabel

berikut ini:

Tabel 4. 2

Persentase Ketuntasan Hasil Belajar IPA Siswa Sebelum Tindakan atau
Prasiklus

No Nilai
Sebelum Tindakan

Keterangan
Jumlah Siswa Persentase (%)

1 < 65 10 47,6 Tidak tuntas
2 ≥ 65 11 52,4 Tuntas

Jumlah 21 100
Rata-rata 65

Nilai tertinggi 85
Nilai terendah 45

75 – 79 80 – 85

3 3
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Berdasarkan tabel 4.2 tampak bahwa ketuntasan belajar siswa sebelum

diadakan tindakan ada 10 siswa yang nilai hasil belajar IPA tidak tuntas dan ada

11 siswa yang nilai hasil belajar IPA tuntas. Terlihat pula ada ketimpangan yang

besar antara nilai tertinggi yaitu 85 dan nilai terendah yaitu 45. Disamping itu,

dengan menghitung rata-rata kelas, diketahui bahwa siswa kelas 5 SDN Sraten 01

belum mencapai ketuntasan klasikal yaitu 65  kurang dari nilai kriteria ketuntasan

minimum ≥ 75. Berikut, persentase siswa yang belum ataupun telah mencapai

KKM disajikan pada diagram lingkaran berikut ini:

Diagram 4.2 Persentase Ketuntasan Hasil Belajar IPA Siswa Sebelum
Tindakan atau Prasiklus

Berdasarkan diagram 4.2, diketahui bahwa dari 21 siswa yang mendapat

nilai < 65 atau tidak tuntas ada 10 orang dengan persentase 47,6% dan siswa yang

mendapat nilai ≥ 65 atau tuntas ada 11 orang dengan persentase 52,4%.

Mengacu pada diagram 4.2 dapat disimpulkan bahwa hasil belajar IPA

pra siklus siswa kelas 5 SDN Sraten 01 masih jauh dari harapan, oleh karena itu

peneliti perlu melakukan tindakan untuk meningkatkan hasil belajar IPA siswa

sesuai dengan nilai kriteria ketuntasan minimum yang diharapkan 65 dengan

persentase 80% dan nilai rata-rata kelas ≥ 75.

47.6%
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Berdasarkan tabel 4.2 tampak bahwa ketuntasan belajar siswa sebelum

diadakan tindakan ada 10 siswa yang nilai hasil belajar IPA tidak tuntas dan ada

11 siswa yang nilai hasil belajar IPA tuntas. Terlihat pula ada ketimpangan yang

besar antara nilai tertinggi yaitu 85 dan nilai terendah yaitu 45. Disamping itu,

dengan menghitung rata-rata kelas, diketahui bahwa siswa kelas 5 SDN Sraten 01

belum mencapai ketuntasan klasikal yaitu 65  kurang dari nilai kriteria ketuntasan

minimum ≥ 75. Berikut, persentase siswa yang belum ataupun telah mencapai

KKM disajikan pada diagram lingkaran berikut ini:

Diagram 4.2 Persentase Ketuntasan Hasil Belajar IPA Siswa Sebelum
Tindakan atau Prasiklus

Berdasarkan diagram 4.2, diketahui bahwa dari 21 siswa yang mendapat

nilai < 65 atau tidak tuntas ada 10 orang dengan persentase 47,6% dan siswa yang

mendapat nilai ≥ 65 atau tuntas ada 11 orang dengan persentase 52,4%.

Mengacu pada diagram 4.2 dapat disimpulkan bahwa hasil belajar IPA

pra siklus siswa kelas 5 SDN Sraten 01 masih jauh dari harapan, oleh karena itu

peneliti perlu melakukan tindakan untuk meningkatkan hasil belajar IPA siswa

sesuai dengan nilai kriteria ketuntasan minimum yang diharapkan 65 dengan

persentase 80% dan nilai rata-rata kelas ≥ 75.

52.4%
tuntas 11 orang

tidak tuntas 10 orang
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Berdasarkan tabel 4.2 tampak bahwa ketuntasan belajar siswa sebelum

diadakan tindakan ada 10 siswa yang nilai hasil belajar IPA tidak tuntas dan ada

11 siswa yang nilai hasil belajar IPA tuntas. Terlihat pula ada ketimpangan yang

besar antara nilai tertinggi yaitu 85 dan nilai terendah yaitu 45. Disamping itu,

dengan menghitung rata-rata kelas, diketahui bahwa siswa kelas 5 SDN Sraten 01

belum mencapai ketuntasan klasikal yaitu 65  kurang dari nilai kriteria ketuntasan

minimum ≥ 75. Berikut, persentase siswa yang belum ataupun telah mencapai

KKM disajikan pada diagram lingkaran berikut ini:

Diagram 4.2 Persentase Ketuntasan Hasil Belajar IPA Siswa Sebelum
Tindakan atau Prasiklus

Berdasarkan diagram 4.2, diketahui bahwa dari 21 siswa yang mendapat

nilai < 65 atau tidak tuntas ada 10 orang dengan persentase 47,6% dan siswa yang

mendapat nilai ≥ 65 atau tuntas ada 11 orang dengan persentase 52,4%.

Mengacu pada diagram 4.2 dapat disimpulkan bahwa hasil belajar IPA

pra siklus siswa kelas 5 SDN Sraten 01 masih jauh dari harapan, oleh karena itu

peneliti perlu melakukan tindakan untuk meningkatkan hasil belajar IPA siswa

sesuai dengan nilai kriteria ketuntasan minimum yang diharapkan 65 dengan

persentase 80% dan nilai rata-rata kelas ≥ 75.

tuntas 11 orang

tidak tuntas 10 orang
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4.2.2 Siklus I

Pada siklus II ini akan dibahas mengenai hasil tindakan berupa hasil belajar

IPA siswa dan hasil observasi keaktifan siswa serta aktivitas guru dalam

menerapkan model pembelajaran numbered head together pada Siklus II ini.

Semua itu akan dijabarkan di bawah ini secara lengkap.

4.2.2.1 Hasil Belajar IPA Siklus I

Nilai hasil belajar IPA siswa pada siklus I yang telah diperoleh akan

dijabarkan secara rinci pada tabel destribusi frekuensi di bawah ini.

Tabel 4.3
Destribusi Nilai Hasil Belajar IPA Siklus I

No
Interval

Nilai
Siklus I

Keterangan
Jumlah Siswa Persentase (%)

1 45 – 49 - - Tidak tuntas
2 50 – 54 - - Tidak tuntas
3 55 – 59 1 4,8 Tidak tuntas
4 60 – 64 3 14,3 Tidak tuntas
5 65 – 69 3 14,3 Tuntas
6 70 – 74 4 19 Tuntas
7 75 – 79 3 14,3 Tuntas
8 80 – 84 3 14,3 Tuntas
9 85 – 90 4 19 Tuntas

Jumlah 21 100
Nilai KKM 65
Rata-rata 72,85

Nilai tertinggi 90
Nilai terendah 55

Tuntas 17
Tidak tuntas 4

Berdasarkan tabel 4.4, diketahui bahwa dari 21 siswa yang mendapat nilai

antara 45–49 sebanyak 0 siswa dengan persentase 0%, siswa yang mendapat nilai

antara 50–54 sebanyak 0 siswa dengan persentase 0%, siswa yang mendapat nilai

antara 55–59 sebanyak 1 siswa dengan persentase 4,8%, siswa yang mendapat

nilai antara 60–64 sebanyak 3 siswa dengan persentase 14,3%, siswa yang

mendapat nilai antara 65–69 sebanyak 3 siswa dengan persentase 14,3%, siswa
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yang mendapat nilai antara 70–74 sebanyak 4 siswa dengan persentase 19%,

siswa yang mendapat nilai antara 75–79 sebanyak 3 siswa dengan persentase

14,3%, siswa yang mendapat nilai antara 80–84 sebanyak 3 siswa dengan

persentase 14,3% dan siswa yang mendapat nilai antara 85–90 sebanyak 4 siswa

dengan persentase 19%. Nilai rata-rata kelas atau klasikal yang diperoleh kelas

adalah 72,85, dengan perolehan nilai terendah 55 dan nilai tertinggi 90.

Berdasarkan tabel distribusi nilai hasil belajar IPA siklus I di atas, dapat

dibuat diagram batang sebagai berikut

Diagram 4.3 Destribusi Nilai Hasil Belajar IPA Siklus I

Mengacu pada nilai kriteria ketuntasan minimum (KKM) 65, maka

persentase keseluruhan siswa yang mencapai kriteria ketuntasan maupun tidak

tuntas belajar, disajikan pada tabel berikut ini:
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yang mendapat nilai antara 70–74 sebanyak 4 siswa dengan persentase 19%,

siswa yang mendapat nilai antara 75–79 sebanyak 3 siswa dengan persentase

14,3%, siswa yang mendapat nilai antara 80–84 sebanyak 3 siswa dengan

persentase 14,3% dan siswa yang mendapat nilai antara 85–90 sebanyak 4 siswa

dengan persentase 19%. Nilai rata-rata kelas atau klasikal yang diperoleh kelas

adalah 72,85, dengan perolehan nilai terendah 55 dan nilai tertinggi 90.

Berdasarkan tabel distribusi nilai hasil belajar IPA siklus I di atas, dapat

dibuat diagram batang sebagai berikut

Diagram 4.3 Destribusi Nilai Hasil Belajar IPA Siklus I

Mengacu pada nilai kriteria ketuntasan minimum (KKM) 65, maka

persentase keseluruhan siswa yang mencapai kriteria ketuntasan maupun tidak

tuntas belajar, disajikan pada tabel berikut ini:

50 – 54 55 – 59 60 – 64 65 – 69 70 – 74 75 – 79 80 – 84

0

1

3 3

4

3 3

Destribusi Nilai Hasil Belajar IPA Siklus I
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yang mendapat nilai antara 70–74 sebanyak 4 siswa dengan persentase 19%,

siswa yang mendapat nilai antara 75–79 sebanyak 3 siswa dengan persentase

14,3%, siswa yang mendapat nilai antara 80–84 sebanyak 3 siswa dengan

persentase 14,3% dan siswa yang mendapat nilai antara 85–90 sebanyak 4 siswa

dengan persentase 19%. Nilai rata-rata kelas atau klasikal yang diperoleh kelas

adalah 72,85, dengan perolehan nilai terendah 55 dan nilai tertinggi 90.

Berdasarkan tabel distribusi nilai hasil belajar IPA siklus I di atas, dapat

dibuat diagram batang sebagai berikut

Diagram 4.3 Destribusi Nilai Hasil Belajar IPA Siklus I

Mengacu pada nilai kriteria ketuntasan minimum (KKM) 65, maka

persentase keseluruhan siswa yang mencapai kriteria ketuntasan maupun tidak

tuntas belajar, disajikan pada tabel berikut ini:

80 – 84 85 – 90

3

4
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Tabel 4. 4
Persentase Ketuntasan Hasil Belajar IPA Siswa Siklus I

No Nilai
Siklus I

Keterangan
Jumlah Siswa Persentase (%)

1 < 65 4 19 Tidak tuntas
2 ≥ 65 17 81 Tuntas

Jumlah 21 100
Rata-rata 72,85

Nilai tertinggi 90
Nilai terendah 55

Berdasarkan tabel 4.5 diketahui bahwa ketuntasan belajar siswa setelah

diadakan tindakan atau siklus I ada 4 siswa yang nilai hasil belajar IPA tidak

tuntas dan ada 17 siswa yang nilai hasil belajar IPA tuntas. Terlihat pula ada

penurunan selisih nilai antara nilai tertinggi dengan nilai terendah pada pra siklus

dan siklus I. Nilai tertinggi pada pra siklus yaitu 85 sedangkan nilai tertinggi pada

siklus I yaitu 90 dan nilai terendah pada pra siklus yaitu 45 sedangkan nilai

terendah pada siklus I yaitu 55. Setelah menghitung rata-rata kelas, diketahui

bahwa siswa kelas 5 SDN Sraten 01 belum mencapai ketuntasan klasikal yaitu

72,85  kurang dari nilai kriteria ketuntasan minimum ≥ 75. Berikut, persentase

siswa yang belum ataupun telah mencapai KKM disajikan pada diagram lingkaran

berikut ini:

Diagram 4.4 Persentase Ketuntasan Hasil Belajar IPA Siswa Siklus I

19%
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Tabel 4. 4
Persentase Ketuntasan Hasil Belajar IPA Siswa Siklus I

No Nilai
Siklus I

Keterangan
Jumlah Siswa Persentase (%)

1 < 65 4 19 Tidak tuntas
2 ≥ 65 17 81 Tuntas

Jumlah 21 100
Rata-rata 72,85

Nilai tertinggi 90
Nilai terendah 55

Berdasarkan tabel 4.5 diketahui bahwa ketuntasan belajar siswa setelah

diadakan tindakan atau siklus I ada 4 siswa yang nilai hasil belajar IPA tidak

tuntas dan ada 17 siswa yang nilai hasil belajar IPA tuntas. Terlihat pula ada

penurunan selisih nilai antara nilai tertinggi dengan nilai terendah pada pra siklus

dan siklus I. Nilai tertinggi pada pra siklus yaitu 85 sedangkan nilai tertinggi pada

siklus I yaitu 90 dan nilai terendah pada pra siklus yaitu 45 sedangkan nilai

terendah pada siklus I yaitu 55. Setelah menghitung rata-rata kelas, diketahui

bahwa siswa kelas 5 SDN Sraten 01 belum mencapai ketuntasan klasikal yaitu

72,85  kurang dari nilai kriteria ketuntasan minimum ≥ 75. Berikut, persentase

siswa yang belum ataupun telah mencapai KKM disajikan pada diagram lingkaran

berikut ini:

Diagram 4.4 Persentase Ketuntasan Hasil Belajar IPA Siswa Siklus I

81%

19%

tuntas 17 orang siswa

tidak tuntas 4 orang siswa
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Tabel 4. 4
Persentase Ketuntasan Hasil Belajar IPA Siswa Siklus I

No Nilai
Siklus I

Keterangan
Jumlah Siswa Persentase (%)

1 < 65 4 19 Tidak tuntas
2 ≥ 65 17 81 Tuntas

Jumlah 21 100
Rata-rata 72,85

Nilai tertinggi 90
Nilai terendah 55

Berdasarkan tabel 4.5 diketahui bahwa ketuntasan belajar siswa setelah

diadakan tindakan atau siklus I ada 4 siswa yang nilai hasil belajar IPA tidak

tuntas dan ada 17 siswa yang nilai hasil belajar IPA tuntas. Terlihat pula ada

penurunan selisih nilai antara nilai tertinggi dengan nilai terendah pada pra siklus

dan siklus I. Nilai tertinggi pada pra siklus yaitu 85 sedangkan nilai tertinggi pada

siklus I yaitu 90 dan nilai terendah pada pra siklus yaitu 45 sedangkan nilai

terendah pada siklus I yaitu 55. Setelah menghitung rata-rata kelas, diketahui

bahwa siswa kelas 5 SDN Sraten 01 belum mencapai ketuntasan klasikal yaitu

72,85  kurang dari nilai kriteria ketuntasan minimum ≥ 75. Berikut, persentase

siswa yang belum ataupun telah mencapai KKM disajikan pada diagram lingkaran

berikut ini:

Diagram 4.4 Persentase Ketuntasan Hasil Belajar IPA Siswa Siklus I

tuntas 17 orang siswa

tidak tuntas 4 orang siswa
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Berdasarkan diagram 4.2, diketahui bahwa dari 21 siswa yang mendapat

nilai < 65 atau tidak tuntas ada 4 orang dengan persentase 19% dan siswa yang

mendapat nilai ≥ 65 atau tuntas ada 17 orang dengan persentase 81%.

Mengacu pada diagram 4.2 dapat disimpulkan bahwa ketuntasan hasil

belajar IPA siklus I siswa kelas 5 SDN Sraten 01 sudah mengalami peningkatan

dengan persentase 81% lebih besar dari persentase yang diharapkan 80%,

walaupun masih ada siswa yang belum memiliki nilai yang sesuai dengan nilai

kriteria ketuntasan minimum yang diharapkan 65 dan nilai rata-rata kelas atau

klasikal 72,85 masih kurang dari nilai rata-rata kelas atau klasikal yang

diharapkan ≥ 75. Oleh karena itu peneliti melakukan tindakan lagi untuk

meningkatkan hasil belajar IPA siswa sesuai dengan indikator keberhasilan 80%

siswa memiliki nilai ≥ 65 dengan nilai rata-rata kelas atau klasikal ≥ 75.

4.2.2.2 Hasil Observasi Siklus I

Dalam hasil observasi ini akan dibahas data hasil observasi pada siklus I,

yaitu data hasil observasi aktivitas dan keaktifan siswa selama proses

pembelajaran pada siklus I.

4.2.2.2.1 Keaktifan Siswa Selama Proses Pembelajaran Siklus I

Keaktifan siswa yang diamati selama proses pembelajaran berlangsung ada

tiga, yaitu minat, perhatian, dan sikap. Ketiga keaktifan tersebut kemudian

dikonsultasikan dengan kriteria keaktifan siswa dimana jika siswa memperoleh ≤

6 kualifikasinya tidak aktif dan jika siswa memperoleh skor > 6 maka

kualifikasinya aktif.

Data hasil pengamatan keaktifan siswa selama proses pembelajaran akan

dijabarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.5
Sebaran Keaktifan Siswa Selama Proses Pembelajaran Siklus I

No Keaktifan
Siklus I

Pertemuan I Pertemuan II
1. Siswa aktif 9 14
2. Siswa tidak aktif 12 7
3. Persentase (%) 42,85% 66,7%
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Berdasarkan tabel 4.6 diketahui keaktifan siswa setelah dilakukan tindakan

siklus I terlihat meningkat. Pertemuan pertama ada 9 siswa yang aktif kemudian

pertemuan kedua meningkat menjadi 14 anak yang aktif selama proses

pembelajaran.

4.2.2.2.2 Aktivitas Guru selama Proses Pembelajaran Siklus I

Aktivitas guru yang diamati selama proses pembelajaran siklus II akan

dijabarkan pada tabel di bawah ini

Tabel 4. 6
Sebaran Aktivitas Guru Menerapkan Model Pembelajaran Numbered Head

Together Siklus I

No. Pertemuan Aspek
Total

Skor
Kriteria

1) 1 1) Kemampuan guru dalam
menguasai proses
pembelajaran

77
Sangat

Baik

2) Kemampuan guru dalam
mempersiapkan proses
pembelajaran

3) Kemampuan guru dalam
memulai proses pembelajaran

4) Kemampuan guru dalam
melakukan kegiatan inti
pembelajaran berdasarkan
cooperative learning tipe
numbered head together (NHT)

5) Kemampuan guru dalam
mengakhiri pembelajaran

2) 2 1) Kemampuan guru dalam
menguasai proses pembelajaran

79
Sangat

Baik

2) Kempuan guru dalam
mempersiapkan proses
pembelajaran

3) Kemampuan guru dalam
memulai proses pembelajaran

4) Kempuan guru dalam
melakukan kegiatan inti
pembelajaran berdasarkan
cooperative learning tipe
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numbered head together (NHT)
5) Kemampuan guru dalam

mengakhiri pembelajaran

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa aktivitas guru dalam

menerapkan model pembelajaran numbered head together (NHT) pada siklus I

mengalami peningkatan terlihat dari peningkatan total skor dari skor 62

meningkat menjadi 76 dengan kriteria dari baik menjadi sangat baik.

4.2.3 Siklus II

Pada siklus II ini akan dibahas mengenai hasil tindakan berupa hasil belajar

IPA siswa dan hasil observasi keaktifan siswa serta aktivitas guru dalam

menerapkan model pembelajaran numbered head together (NHT) pada Siklus II

ini. Semua itu akan dijabarkan di bawah ini secara lengkap.

4.2.3.1 Hasil Belajar IPA Siklus II

Nilai hasil belajar IPA siswa pada siklus I yang telah diperoleh akan

dijabarkan secara rinci pada tabel destribusi frekuensi di bawah ini.

Tabel 4.7
Destribusi Nilai Hasil Belajar IPA Siswa Siklus II

No
Interval

Nilai
Siklus II

Keterangan
Jumlah Siswa Persentase (%)

1 45 – 49 - - Tidak tuntas
2 50 – 54 - - Tidak tuntas
3 55 – 59 - - Tidak tuntas
4 60 – 64 - - Tidak tuntas
5 65 – 69 1 4,8 Tuntas
6 70 – 74 3 14,3 Tuntas
7 75 – 79 3 14,3 Tuntas
8 80 – 84 8 38,1 Tuntas
9 85 – 89 2 9,5 Tuntas
10 90 – 96 4 19 Tuntas

Jumlah 21 100
Nilai KKM 65
Rata-rata 82,1

Nilai tertinggi 96
Nilai terendah 68

Tuntas 21
Tidak tuntas 0
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Berdasarkan tabel 4.7, diketahui bahwa dari 21 siswa yang mendapat

nilai antara 45–49 sebanyak 0 siswa dengan persentase 0%, siswa yang mendapat

nilai antara 50–54 sebanyak 0 siswa dengan persentase 0%, siswa yang mendapat

nilai antara 55–59 sebanyak 0 siswa dengan persentase 0%, siswa yang mendapat

nilai antara 60–64 sebanyak 0 siswa dengan persentase 0%, siswa yang mendapat

nilai antara 65–69 sebanyak 1 siswa dengan persentase 4,8%, siswa yang

mendapat nilai antara 70–74 sebanyak 3 siswa dengan persentase 14,3%, siswa

yang mendapat nilai antara 75–79 sebanyak 3 siswa dengan persentase 14,3%,

siswa yang mendapat nilai antara 80–84 sebanyak 8 siswa dengan persentase

38,1%, siswa yang mendapat nilai antara 85–89 sebanyak 2 siswa dengan

persentase 9,5% dan siswa yang mendapat nilai antara 90–96 sebanyak 4 siswa
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Mengacu pada nilai KKM 65, maka persentase keseluruhan siswa yang

mencapai kriteria ketuntasan maupun tidak tuntas belajar, disajikan pada tabel

berikut ini:

Tabel 4. 8
Persentase Ketuntasan Hasil Belajar IPA Siswa Siklus II

No Nilai
Siklus II

Keterangan
Jumlah Siswa Persentase (%)

1 < 65 - - Tidak tuntas
2 ≥ 65 21 100 Tuntas

Jumlah 21 100
Rata-rata 82,1

Nilai tertinggi 96
Nilai terendah 68

Berdasarkan tabel 4.8, diketahui bahwa ketuntasan hasil belajar siswa

setelah diadakan tindakan atau siklus II menunjukkan peningkatan yang signifikan

yaitu semua siswa memiliki nilai hasil belajar IPA tuntas. Terlihat pula ada

penurunan selisih nilai antara nilai tertinggi dengan nilai terendah pada siklus I

dan siklus II. Nilai tertinggi pada siklus I yaitu 90 dan nilai tertinggi siklus II yaitu

96 sedangkan nilai terendah pada siklus I yaitu 55 dan nilai terendah  pada siklus

II yaitu 68. Setelah menghitung rata-rata kelas, diketahui bahwa siswa kelas 5

SDN Sraten 01 telah mencapai ketuntasan klasikal yaitu 82,1 lebih dari nilai

kriteria ketuntasan minimum ≥ 75. Berikut, persentase siswa yang belum ataupun

telah mencapai KKM disajikan pada diagram lingkaran berikut ini:

Diagram 4.6 Persentase Ketuntasan Hasil Belajar IPA Siswa Siklus II
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SDN Sraten 01 telah mencapai ketuntasan klasikal yaitu 82,1 lebih dari nilai
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Mengacu pada nilai KKM 65, maka persentase keseluruhan siswa yang
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Berdasarkan tabel 4.8, diketahui bahwa ketuntasan hasil belajar siswa

setelah diadakan tindakan atau siklus II menunjukkan peningkatan yang signifikan
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II yaitu 68. Setelah menghitung rata-rata kelas, diketahui bahwa siswa kelas 5

SDN Sraten 01 telah mencapai ketuntasan klasikal yaitu 82,1 lebih dari nilai

kriteria ketuntasan minimum ≥ 75. Berikut, persentase siswa yang belum ataupun

telah mencapai KKM disajikan pada diagram lingkaran berikut ini:
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Berdasarkan diagram 4.6, diketahui bahwa dari 21 siswa yang mendapat

nilai < 65 atau tidak tuntas ada 0 orang dengan persentase 0% dan siswa yang

mendapat nilai ≥ 65 atau tuntas ada 21 orang dengan persentase 100%.

Mengacu pada diagram 4.6 dapat disimpulkan bahwa ketuntasan hasil

belajar IPA siklus II siswa kelas 5 SDN Sraten 01 sudah mengalami peningkatan

dengan persentase 100% lebih besar dari persentase yang diharapkan 80%, tidak

ada siswa yang memiliki nilai yang di bawah nilai sesuai dengan nilai kriteria

ketuntasan minimum yang diharapkan 65 dan nilai rata-rata kelas atau klasikal

82,1 sudah lebih dari nilai rata-rata kelas atau klasikal yang diharapkan ≥ 75. Oleh

karena itu peneliti tidak melakukan tindakan lagi untuk meningkatkan hasil

belajar IPA siswa sesuai dengan indikator keberhasilan 80% siswa memiliki nilai

≥ 65 dengan nilai rata-rata kelas atau klasikal ≥ 75 karena indikator keberhasilan

penelitian tersebut sudah tercapai.

4.2.3.2 Hasil Observasi Siklus II

Dalam hasil observasi ini akan dibahas data hasil observasi pada siklus II,

yaitu data hasil observasi aktivitas dan keaktifan siswa selama proses

pembelajaran pada siklus II.

4.2.3.2.1 Keaktifan Siswa selama Proses Pembelajaran Siklus II

Keaktifan siswa yang diamati selama proses pembelajaran berlangsung ada

tiga, yaitu minat, perhatian, dan sikap. Ketiga keaktifan tersebut kemudian

dikonsultasikan dengan kriteria keaktifan siswa dimana jika siswa memperoleh ≤

6 kualifikasinya tidak aktif dan jika siswa memperoleh skor > 6 maka

kualifikasinya aktif.

Data hasil pengamatan keaktifan siswa selama proses pembelajaran akan

dijabarkan pada tabel di bawah ini.
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Tabel 4.9
Sebaran Keaktifan Siswa selama Proses Pembelajaran Siklus II

No Keaktifan
Siklus II

Pertemuan I Pertemuan II
1. Siswa aktif 17 21
2. Siswa tidak aktif 4 0
3. Persentase (%) 80,1% 100%

Berdasarkan tabel 4.10 keaktifan siswa setelah dilakukan tindakan lagi pada

siklus II terlihat sangat meningkat. Pertemuan pertama 17 orang siswa yang aktif

kemudian pertemuan kedua meningkat menjadi 21 anak yang aktif selama proses

pembelajaran.

4.2.3.2.2 Aktivitas Guru Selama Proses Pembelajaran Siklus II

Aktivitas guru yang diamati selama proses pembelajaran siklus II akan

dijabarkan pada tabel di bawah ini

Tabel 4.10

Sebaran Aktivitas Guru Menerapkan Model Pembelajaran Numbered Head
Together Siklus II

No. Pertemuan Aspek Total
Skor

Kriteria

1) 1 1) Kemampuan guru dalam
menguasai proses
pembelajaran

77
Sangat
Baik

2) Kemampuan guru dalam
mempersiapkan proses
pembelajaran

3) Kemampuan guru dalam
memulai proses pembelajaran

4) Kemampuan guru dalam
melakukan kegiatan inti
pembelajaran berdasarkan
cooperative learning tipe
numbered head together
(NHT)

5) Kemampuan guru dalam
mengakhiri pembelajaran

2) 2 1) Kemampuan guru dalam
menguasai proses
pembelajaran 79

Sangat
Baik

2) Kempuan guru dalam
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mempersiapkan proses
pembelajaran

3) Kemampuan guru dalam
memulai proses
pembelajaran

4) Kempuan guru dalam
melakukan kegiatan inti
pembelajaran berdasarkan
cooperative learning tipe
numbered head together
(NHT)

5) Kemampuan guru dalam
mengakhiri pembelajaran

Berdasarkan tabel 4.9 di atas diketahui bahwa aktivitas guru dalam

menerapkan model pembelajaran numbered head together (NHT) pada siklus II

sudah sangat baik terlihat dari peningkatan total skor yang diperoleh guru dari

skor 77 meningkat menjadi 79 dengan kriteria sangat baik.

4.2.4 Perbandingan Ketuntasan Nilai Hasil Belajar IPA Siswa Pra Siklus,

Siklus I, dan Siklus II

Pada subbab ini akan dibahas mengenai perbandingan ketuntasan nilai

hasil belajar IPA siswa dari prasiklus, siklus I, dan siklus II, perbandingan

tersebut akan dijabarkan secara rinci pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.11
Perbandingan Ketuntasan Nilai Hasil Belajar IPA Siswa Prasiklus, Siklus I,

dan Siklus II

No
Ketuntasan

Nilai Belajar

Sebelum Tindakan
(Prasiklus) Siklus I Siklus II

Jumlah
Siswa

Persentase
(%)

Jumlah
Siswa

Persentase
(%)

Jumlah
Siswa

Persentase
(%)

1. Tuntas 11 52, 4 17 81 21 100

2.
Tidak
Tuntas

10 47,6 4 19 0 0

Jumlah 21 100 21 100 21 100
Rata-rata
Klasikal

63 72,85 82,1

Nilai Tertinggi 85 90 96
Nilai Terendah 45 55 68
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Berdasarkan tabel 4.11, tampak bahwa ketuntasan nilai belajar IPA siswa

mengalami peningkatan. Sebelum diadakan tindakan ada 11 (52,4%) siswa yang

nilai hasil belajar IPA tuntas, setelah diadakan tindakan siklus I ada 17 (81%)

siswa yang nilai hasil belajar IPA tuntas, dan setelah diadakan tindakan lagi siklus

II ada 21 (100%) siswa yang nilai hasil belajar IPA tuntas. Sementara sebelum

diadakan tindakan atau pra siklus ada 10 (47,6%) siswa yang nilai hasil belajar

IPA tidak tuntas, setelah ada tindakan pada siklus I ada 4 (19%) siswa yang nilai

hasil belajar IPA tidak tuntas setelah ada tindakan lagi pada siklus II 0 (0%) siswa

yang nilai hasil belajar IPA tidak tuntas.

Mengacu pada tabel 4.11, diketahui nilai rata-rata klasikal IPA mengalami

peningkatan. Sebelum diadakan tindakan atau pra siklus nilai klasikal 63, setelah

ada tindakan siklus I nilai rata-rata klasikal 72,85, setelah ada tindakan lagi siklus

II nilai rata-rata klasikal 82,1. Begitu pula nilai tertinggi dan terendah terlihat pula

ada penurunan selisih nilai antara nilai tertinggi dengan nilai terendah pada nilai

pra siklus, nilai siklus I dan nilai siklus II. Nilai tertinggi pada pra siklus yaitu 85,

siklus I yaitu 90 dan nilai tertinggi siklus II yaitu 96 sedangkan nilai terendah

pada pra siklus yaitu 45, siklus I yaitu 55 dan nilai terendah  pada siklus II yaitu

68.

Berikut, persentase siswa yang belum ataupun telah mencapai KKM

disajikan pada diagram lingkaran berikut ini:
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Diagram 4.7 Persentase Perbandingan Ketuntasan Nilai Hasil Belajar IPA
Siswa Prasiklus, Siklus I, dan Siklus II

Berdasarkan diagram 4.7, diketahui bahwa persentase jumlah siswa yang

memiliki nilai hasil belajar IPA ≥ 65 atau tuntas mengalami peningkatan. Sebelum

dilakukan tindakan atau pra siklus, persentase jumlah siswa yang memiliki nilai

hasil belajar IPA ≥ 65 atau tuntas adalah 52,4%. Setelah dilakukan tindakan siklus

I persentase jumlah siswa yang memiliki nilai hasil belajar IPA ≥ 65 atau tuntas

adalah 81%. Sedangkan setelah dilakukan tindakan lagi siklus II persentase

jumlah siswa yang memiliki nilai hasil belajar IPA ≥ 65 atau tuntas adalah 100%.

4.2.5 Perbandingan Keaktifan Siswa Selama Proses Pembelajaran Siklus I

dan Siklus II

Pada subbab ini akan dibahas mengenai perbandingan ketuntasan nilai

hasil belajar IPA siswa dari prasiklus, siklus I, dan siklus II, perbandingan

tersebut akan dijabarkan secara rinci pada tabel di bawah ini.
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Berdasarkan diagram 4.7, diketahui bahwa persentase jumlah siswa yang

memiliki nilai hasil belajar IPA ≥ 65 atau tuntas mengalami peningkatan. Sebelum

dilakukan tindakan atau pra siklus, persentase jumlah siswa yang memiliki nilai

hasil belajar IPA ≥ 65 atau tuntas adalah 52,4%. Setelah dilakukan tindakan siklus

I persentase jumlah siswa yang memiliki nilai hasil belajar IPA ≥ 65 atau tuntas

adalah 81%. Sedangkan setelah dilakukan tindakan lagi siklus II persentase

jumlah siswa yang memiliki nilai hasil belajar IPA ≥ 65 atau tuntas adalah 100%.

4.2.5 Perbandingan Keaktifan Siswa Selama Proses Pembelajaran Siklus I

dan Siklus II

Pada subbab ini akan dibahas mengenai perbandingan ketuntasan nilai

hasil belajar IPA siswa dari prasiklus, siklus I, dan siklus II, perbandingan
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Diagram 4.7 Persentase Perbandingan Ketuntasan Nilai Hasil Belajar IPA
Siswa Prasiklus, Siklus I, dan Siklus II

Berdasarkan diagram 4.7, diketahui bahwa persentase jumlah siswa yang

memiliki nilai hasil belajar IPA ≥ 65 atau tuntas mengalami peningkatan. Sebelum

dilakukan tindakan atau pra siklus, persentase jumlah siswa yang memiliki nilai

hasil belajar IPA ≥ 65 atau tuntas adalah 52,4%. Setelah dilakukan tindakan siklus

I persentase jumlah siswa yang memiliki nilai hasil belajar IPA ≥ 65 atau tuntas

adalah 81%. Sedangkan setelah dilakukan tindakan lagi siklus II persentase

jumlah siswa yang memiliki nilai hasil belajar IPA ≥ 65 atau tuntas adalah 100%.

4.2.5 Perbandingan Keaktifan Siswa Selama Proses Pembelajaran Siklus I

dan Siklus II

Pada subbab ini akan dibahas mengenai perbandingan ketuntasan nilai

hasil belajar IPA siswa dari prasiklus, siklus I, dan siklus II, perbandingan

tersebut akan dijabarkan secara rinci pada tabel di bawah ini.
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Tabel 4.12
Perbandingan Keaktifan Siswa Selama Proses Pembelajaran Siklus I dan

Siklus II
N
o

Keaktifan
Siklus I Siklus II

Pertemuan I Pertemuan II Pertemuan I Pertemuan II
1. Siswa aktif 9 14 17 21
2. Siswa tidak aktif 12 7 4 0
3. Persentase (%) 42,85% 66,7% 80,1% 100%

Destribusi perbandingan hasil belajar IPA siswa dari prasiklus, siklus I,

dan siklus II tersebut akan gambarkan secara rinci pada diagr amdi bawah ini.

Diagram 4.8 Perbandingan Keaktifan Siswa Selama Proses Pembelajaran
Siklus I dan Siklus II

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

Dalam pembahasan hasil siklus ini akan dijabarkan semua hasil penelitian

dari prasiklus, siklus I, dan siklus II berdasarkan tabel dan diagram yang akan

dijelaskan di bawah ini
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4.3.1 Kondisi Awal (Prasiklus)

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan sebelum melakukan tindakan di

kelas 5 SDN Sraten 01 pada semester II tahun ajaran 2012/2013 diperoleh hasil

bahwa ada 10 siswa yang nilai hasil belajar IPA pada prasiklus tidak tuntas dan

ada 11 siswa yang nilai hasil belajar IPA pada prasiklus tuntas. Terlihat pula ada

ketimpangan yang besar antara nilai tertinggi yaitu 85 dan nilai terendah yaitu 45.

Disamping itu, dengan menghitung rata-rata kelas, diketahui bahwa siswa kelas 5

SDN Sraten 01 belum mencapai ketuntasan klasikal yaitu 65 kurang dari nilai

kriteria ketuntasan minimum ≥ 75. Keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar

masih kurang dan didominasi oleh siswa beberapa siswa saja.

Hal tersebut disebabkan karena guru masih menggunakan ceramah dalam

proses pembelajaran dan jarang memotivasi siswa untuk berani mengemukakan

pendapatnya, menghargai pendapat teman atau orang lain, dan saling memberikan

pendapat (sharing  ideas). Selain itu dalam belajar biasanya siswa dihadapkan

pada latihan soal-soal atau pemecahan masalah. Oleh sebab itu model

pembelajaran kooperatif tipe numbered head together (NHT) sangat baik untuk

dilaksanakan karena siswa dapat bekerja sama dan saling membantu dalam

mengatasi tugas yang dihadapinya.

4.3.2 Siklus I

Setelah dilakukan tindakan siklus I dengan model pembelajaraan numbered

head together (NHT) di kelas 5 SDN Sraten 01 pada semester II tahun ajaran

2012/2013 diperoleh hasil bahwa ketuntasan hasil belajar IPA siklus I siswa kelas

5 SDN Sraten 01 sudah mengalami peningkatan. Ada 17 orang siswa yang tuntas

dari 21 orang siswa dengan persentase 81% lebih besar dari persentase yang

diharapkan 80%, walaupun masih ada siswa yang belum memiliki nilai yang

sesuai dengan nilai kriteria ketuntasan minimum yang diharapkan 65 dan nilai

rata-rata kelas atau klasikal 72,85 masih kurang dari nilai rata-rata kelas atau

klasikal yang diharapkan ≥ 75. Oleh karena itu peneliti melakukan tindakan lagi

untuk meningkatkan hasil belajar IPA siswa sesuai dengan indikator keberhasilan

80% siswa memiliki nilai ≥ 65 dengan nilai rata-rata kelas atau klasikal ≥ 75.
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Keaktifan siswa setelah dilakukan tindakan siklus I terlihat meningkat.

Pertemuan pertama ada 9 siswa yang aktif kemudian pertemuan kedua meningkat

menjadi 14 anak yang aktif selama proses pembelajaran. Aktif yang dimaksud

adalah siswa terlihat senang selama mengikuti kegiatan proses belajar mengajar

(sikap), siswa terlihat serius  selama mengikuti kegiatan proses belajar mengajar

(perhatian), dan siswa terlihat bertanggungjawab selama mengikuti kegiatan

proses belajar mengajar (minat).

4.3.3 Siklus II

Berdasarkan hasil tindakan siklus II yang telah dilakukan dengan model

pembelajaraan numbered head together (NHT) di kelas 5 SDN Sraten 01 pada

semester II tahun ajaran 2012/2013 diperoleh hasil bahwa ketuntasan hasil belajar

IPA siklus II siswa kelas 5 SDN Sraten 01 sudah mengalami peningkatan yang

signifikan. Ada 21 orang siswa yang tuntas dari 21 orang siswa dengan persentase

100% lebih besar dari persentase yang diharapkan 80%, tidak ada siswa yang

memiliki nilai dibawah nilai yang sesuai dengan nilai kriteria ketuntasan

minimum yang diharapkan 65 dan nilai rata-rata kelas atau klasikal 82,1 sudah

lebih dari nilai rata-rata kelas atau klasikal yang diharapkan ≥ 75. Oleh karena itu

peneliti tidak melakukan tindakan lagi untuk meningkatkan hasil belajar IPA

siswa sesuai dengan indikator keberhasilan 80% siswa memiliki nilai ≥ 65 dengan

nilai rata-rata kelas atau klasikal ≥ 75 karena indikator keberhasilan penelitian

tersebut sudah tercapai.

Keaktifan siswa setelah dilakukan tindakan lagi siklus II terlihat sangat

meningkat. Pertemuan pertama 17 orang siswa yang aktif kemudian pertemuan

kedua meningkat menjadi 21 anak yang aktif selama proses pembelajaran. Aktif

yang dimaksud adalah siswa terlihat senang selama mengikuti kegiatan proses

belajar mengajar (sikap), siswa terlihat serius  selama mengikuti kegiatan proses

belajar mengajar (perhatian), dan siswa terlihat bertanggungjawab selama

mengikuti kegiatan proses belajar mengajar (minat).

Berdasarkan dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ketuntasan nilai

belajar IPA siswa kelas 5 SDN Sraten 01 mengalami peningkatan setelah
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dilakukan tindakan dengan model pembelajaran numbered head together (NHT).

Sebelum diadakan tindakan ada 11 siswa (52,4%) siswa yang nilai hasil belajar

IPA tuntas, setelah diadakan tindakan siklus I ada 17 siswa (81%) siswa yang nilai

hasil belajar IPA tuntas, dan setelah diadakan tindakan lagi siklus II ada 21 siswa

(100%) siswa yang nilai hasil belajar IPA tuntas. Sementara sebelum diadakan

tindakan atau pra siklus ada 10 siswa (47,6%) siswa yang nilai hasil belajar IPA

tidak tuntas, setelah ada tindakan pada siklus I ada 4 siswa (19%) siswa yang nilai

hasil belajar IPA tidak tuntas setelah ada tindakan lagi pada siklus II ada 0 siswa

(0%) siswa yang nilai hasil belajar IPA tidak tuntas.

Hasil ini mengindikasikan bahwa model pembelajaran numbered head

together (NHT) sangat cocok diterapkan dalam pembelajaran, terutama

pembelajaran IPA. Model pembelajaran ini cocok diterapkan, karena model ini

sesungguhnya memfokuskan pada kerjasama, tanggung jawab, dan saling

menghargai baik itu pengetahuan, jenis kelamin maupun suku di antara siswa

dalam kelompok . Pada siklus II, tampak bahwa keberhasilan belajar siswa ini

didukung oleh sikap kerjasma dan saling menghargai yang makin baik diantara

siswa.

Berdasarkan nilai hasil belajar IPA siswa kelas 5 SDN Sraten 01 capai pada

siklus I dan siklus II terbukti bahwa model pembelajaran numbered head together

(NHT) dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar IPA semester II siswa kelas

5 SDN Sraten 01 Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang.




