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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pelaksanaan Tindakan

4.1.1 Kondisi Pra Siklus

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan di kelas III Sekolah

Dasar Negeri 1 Tleter Semester 2 Tahun ajaran 2012/2013 yang berjumlah 18

siswa pada pembelajaran Bahasa Indonesia, terlihat bahwa  kompetensi siswa

masih rendah. Hal ini bisa terlihat dari hasil evaluasi siswa pada mata

pelajaran Bahasa Indonesia telah dilakukan dimana sebagian besar peserta

didik memperoleh nilai dibawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM= 75).

Diperoleh data hasil pembelajaran sebelum dilakukan tindakan pembelajaran

yang dilakukan oleh penulis yang terdapat dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1
Rekapitulasi Nilai Pra Siklus

Skor Frekuensi Persentase (%)
Keterangan
(KKM = 75)

≤ 54 2 11 Tidak Tuntas

55 – 64 8 44 Tidak Tuntas

65 – 74 2 11 Tidak Tuntas

75 – 84 5 28 Tuntas

≥ 85 1 6 Tuntas

Jumlah 18 100

Nilai Rata-rata 65,56

Nilai Tertinggi 90

Nilai Terendah 45

Dari table 4.1 dapat diketahui bahwa pembelajaran Bahasa Indonesia

siswa kelas III SDN 1 Tleter pada pra siklus pembelajaran belum efektif. Hal
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tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya jumlah siswa yang belum tuntas

dalam belajarnya.

Dari tabel 4.1 juga dapat diketahui bahwa siswa yang memperoleh skor

nilai ≤ 54 frekuensinya ada 2 siswa, skor nilai antara 55-64 frekuensinya ada

8 siswa, skor nilai antara 65–74 frekuensinya ada 2 siswa, skor nilai antara

75–84 frekuensinya ada 5 dan nilai ≥ 85 frekuensinya ada 1 siswa.

Perolehan nilai rata-rata kelas III yang masih rendah yaitu 65,56 juga

merupakan salah satu dasar peneliti perlu mengadakan tindakan pembelajaran

guna membantu meningkatkan hasil belajar Bahasa Indonesia pada materi

“karangan sederhana” pada siswa kelas III SDN 1 Tleter Kaloran.

Berdasarkan tabel 4.1 dapat digambarkan dalam gambar grafik 4.1.

Gambar 4.1
Persentase Hasil Belajar Pra Siklus

Berdasarkan gambar 4.1 bisa dilihat bahwa persentase jumlah siswa

berdasarkan perolehan nilai. Siswa yang berada pada skor ≤54

frekuensinya ada 2 siswa. Siswa yang memperoleh skor 55-64

frekuensinya ada 8 siswa. Sedangkan siswa yang mendapatkan skor 65-74

28%
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frekuensinya ada 5 siswa dan siswa yang memperoleh skor ≥ 85

frekuensinya hanya ada 1 siswa.

Data tuntas dan tidak tuntas siswa sebelum siklus penelitian

dilaksanakan dapat disajikan dalam bentuk tabel. Tabel tuntas dan tidak

tuntas siswa dibuat berdasarkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM=75)

data grafik 4.1.

Tabel 4.2

Ketuntasan Belajar Sebelum Tindakan

Ketuntasan belajar siswa sebelum tindakan dapat diketahui pada

tebel 4.2 bahwa siswa belum tuntas atau memiliki nilai di bawah KKM (

75 ) berjumlah 12 siswa atau sebanyak 67% dari seluruh jumlah siswa.

Siswa yang sudah mencapai ketuntasan minimal sebanyak 8 siswa dengan

persentase 33% dari seluruh jumlah siswa.

Hasil belajar Bahasa Indonesia yang masih rendah dipengaruhi oleh

penyampaian materi pelajaran yang dilakukan oleh guru. Guru

menyampaikan materi pelajaran masih dengan ceramah dan pemberian

tugas. Ceramah dan pemberian tugas yang dilakukan guru kurang

memberikan stimulus untuk mengaktifkan siswa. Kurangnya stimulus

yang diberikan oleh guru cenderung membuat siswa menjadi lebih pasif

dalam mengikuti pelajaran di kelas. Kepasifan siswa tersebut

menimbulkan rasa jenuh bagi siswa sehingga menyebabkan kurang

optimalnya hasil belajar Bahasa Indonesia.

No. Ketuntasan Belajar
(KKM = 75)

Jumlah Siswa

Jumlah Persentase (%)

1. Tuntas 6 33

2. Tidak Tuntas 12 67

Jumlah 18 100
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Kondisi seperti pada tabel 4.2 dengan ketuntasan hanya 33%,

peneliti merancang penelitian tindakan kelas bekerja sama dengan guru

kelas III sesuai rencana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dengan

rancangan penelitian menggunakan metode TPS (Think Pair Share) yang

akan diterapkan dalam dua siklus dan setiap siklus memuat dua kali

pertemuan.

4.1.2 Siklus I

4.1.2.1 Rencana Tindakan

Persiapan penelitian dilakukan dengan mempersiapkan perangkat

yang akan digunakan dalam penelitian. Adapun persiapan yang dilakukan

peneliti untuk melaksanakan siklus I adalah :

a) Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dengan

menggunakan model TPS.

b) Membuat lembar observasi kegiatan pembelajaran. Lembar

observasi yang disiapkan adalah lebar observasi untuk kegiatan

guru dan kegiatan siswa.

c) Melakukan bimbingan dan diskusi dengan dosen pembimbing

untuk mengkonsultasikan RPP dan lembar observasi yang

digunakan saat siklus I.

d) Merevisi RPP dan lembar observasi yang  sudah dikonsultasikan

dengan dosen pembimbing.

4.1.2.2 Pelaksanaan Tindakan

Pembelajaran siklus I dilaksanakan pada hari Kamis dan Jumat

tanggal 11-12 April 2013. Pembelajaran dilaksanakan oleh guru kelas

yang bersangkutan dengan menggunakan pedoman yang sudah termuat

dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang dibuat peneliti. Pada

pelaksanaan tindakan ini peneliti hanya mengamati proses pembelajaran

yang sedang berlangsung dengan menggunakan lembar observasi yang

telah disusun oleh peneliti.
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Adapun kegiatan pelaksanaan tindakan pada siklus I adalah sebagai

berikut:

A. Pertemuan I

Pertemuan I dilaksanakan pada  hari Kamis tanggal 11 April 2013,

dengan alokasi waktu yaitu 2 x 35 menit (2 jam pelajaran). Berikut ini

adalah kegiatan pembelajaran pada pertemuan I.

a) Kegiatan awal

Pada kegiatan awal ini yang telah dilaksanakan ialah guru

membuka pelajaran, kemudian guru menanyakan kesiapan siswa

untuk mengikuti pelajaran, selanjutnya guru melakukan apersepsi

dengan tanya jawab tentang membuat kalimat yang benar. Kegiatan

dilanjutkan dengan penyampaian tujuan pembelajaran.

b) Kegiatan inti

Pada kegiatan inti diawali dengan guru memberikan 5 kalimat

yang tidak menggunakan ejaan yang benar. Kalimat ini diberikan

untuk memulai kegiatan berpikir (Thingking) siswa. Siswa diberi

waktu untuk memikirkan bagaimana ejaan yang benar pada kalimat

tersebut.

Guru memasangkan masing-masing siswa (Pairing). Setelah

berpasangan, siswa saling bertukar pikiran tentang jawaban dari 5

kalimat tadi. Guru meminta siswa untuk menyimpan jawaban mereka

dahulu, kemudian siswa mendengarkan penjelasan tentang materi

pelajaran yaitu tentang menjelaskan materi tentang penggunaan tanda

baca titik(.), koma(,), dan penggunaan huruf kapital.

Guna memperjelas pengetahuan siswa, masing-masing pasangan

siswa diberikan lembar kerja (LKS) untuk didiskusikan. Siswa

berdiskusi dibawah bimbingan guru. Usai diskusi dilakukan, siswa

melakukan presentasi (Sharing) untuk berbagi jawaban hasil diskusi

dengan semua siswa. Selama presentasi berlangsung, guru

memberikan kesempatan kepada pasangan siswa lain untuk

menanggapi ataupun mengkoreksi hasil diskusi siswa yang presentasi
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di depan kelas. Guru juga memberikan penguatan terhadap jawaban

siswa.

Kegiatan presentasi sudah selesai dilaksanakan dan dilanjutkan

dengan membahas jawaban atas lima kalimat yang diberikan pada

kegiatan berpikir (Thingking). Guru menanggapi jawaban siswa dan

memberi penguatan. Siswa juga diberi kesempatan untuk menayakan

perihal yang belum dimengerti.

c) Kegiatan akhir

Kegiatan yang dilakukan pada kegiatan akhir ini adalah

merangkum dan menyimpulkan materi pembelajaran yang dilakukan

hari ini. Kegiatan ini dilakukan siswa dengan bimbingan dari guru.

Selanjutnya guru memberikan pertanyaan sebagai bentuk penjajakan

kepada siswa agar materi pembelajaran dapat tertanam dalam diri

siswa setelah itu guru memberi motivasi kepada siswa agar siswa

dapat lebih giat dalam belajar kemudian guru menutup pelajaran.

B. Pertemuan II

Pertemuan II dilaksanakan pada  hari Jumat tanggal 12 April

2013, dengan alokasi waktu yaitu 2 x 35 menit (2 jam pelajaran).

Berikut adalah kegiatan yang dilakkukan pada pertemuan kedua

a) Kegiatan awal

Guru mengawali pertemuan dengan mengucap salam dan

memeriksa kesiapan siswa. Kegiatan dilanjutkan dengan apersepsi

yang dilakukan dengan tanya jawab tentang materi yang diberikan

kemarin. Setelah itu guru menginformasikan tujuan pembelajaran

yang akan dicapai hari ini.

b) Kegiatan inti

Sebuah gambar beserta kalimat keterangan disajikan  oleh guru.

Kalimat keterangan yang disajikan tidak sesuai dengan gambar yang

disajikan. Guru bertanya jawab dengan siswa tentang kesesuaian

kalimat keterangan gambar dan ketepatan ejaan yang digunakan.
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Siswa diminta berpikir (Thingking) tentang kalimat yang seharusnya

menjadi keterangan gambar tersebut.

Setelah siswa diberi kesempatan untuk memikirkan kalimat

yang sesuai gambar, guru menginstruksikan pada siswa untuk

berpasangan (Pairing) kembali seperti kemarin. Setelah semua siswa

mendapatkan pasangan, guru menjelaskan materi yang dipelajari hari

ini yaitu tentang materi pembelajaran tentang membuat kalimat

berdasarkan gambar, mengurutakn gambar seri dan penggunaan kata

depan ke. Siswa diberikan LKS untuk didiskusikan dengan

pasangan. Selesai diskusi siswa melakukan presentasi jawaban hasil

diskusi (Sharing). Jawaban siswa diberi penguatan dan guru juga

mengkonfirmasi kalimat yang sesuai dengan gambar yang disajikan

diawal kegiatan inti.

c) Kegiatan akhir

Pada kegiatan akhir ini yang telah dilaksanakan ialah guru dan

siswa secara bersama-sama merangkum dan menyimpulkan materi

pembelajaran. Kegiatan dilanjutkan dengan mengevaluasi hasil

belajar dengan memberikan soal evaluasi. Siswa mengerjakan soal

evaluasi dengan teliti. Setelah kegiatan evaluasi usai, guru

memberikan motivasi kepada siswa agar siswa dapat lebih giat

belajar seetelah itu guru menutup pelajaran.

4.1.2.3 Observasi

Observasi dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan dan

dilaksanakan pada keseluruhan kegiatan tatap muka. Dalam penelitian ini

observasi dilakukan oleh peneliti. Observasi dilakukan untuk mengamati

aktivitas siswa dan aktivitas guru selama proses pembelajaran Bahasa

Indonesia dengan menggunakan model Thing Pair Share sesuai dengan

format pengamatan. Langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan oleh

guru harus sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah
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dirancang sedemikian rupa sebelum pembelajaran penelitian ini

dilaksanakan.

Hasil observasi kegiatan guru mengaplikasikan pembelajaran

model Thing Pair Share dan kegiatan siswa mengikuti pembelajaran

dijadikan bahan untuk menganalisa kelebihan dan kekurangan pada

pembelajaran yang dilakukan. Kekurangan dan kelebihan yang ada pada

pembelajaran ini digunakan sebagai acuan agar pembelajaran selanjutnya

bisa lebih baik. Hasil observasi pada pembelajaran siklus I dapat dilihat

pada tabel 4.3.

Tabel 4.3

Hasil Observasi Kegiatan Guru

No Aspek yang di amati
Pertemuan

I II
Pra Pembelajaran

1 Guru mempersiapan ruang, alat, dan media pembelajaran. √ √
2 Guru memeriksa kesiapan peserta didik. √ √

Membuka Pembelajaran
3 Guru melakukan kegiatan apersepsi. √ √
4 Guru memotivasi siswa. × √
5 Guru menyampaikan kompetensi (tujuan) yang akan dicapai

dan rencana kegiatan.
√ √

Kegiatan Inti Pembelajaran
Eksplorasi

6 Guru memfasilitasi siswa untuk berpikir secara individual
(Thinking).

√ √

Elaborasi
7 Guru memasangkan siswa untuk saling bertukar pikiran

(Pairing).
√

√

8 Guru membimbing siswa dalam kegiatan tukar pikiran dengan
pasangan.

× √

9 Guru memfasilitasi siswa untuk berbagi hasil diskusi dengan
seluruh kelas (Sharing).

√ √

Konfirmasi
10 Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya

tentang materi yang belum jelas.
√ √

11 Guru membimbing siswa membuat kesimpulan pembelajaran. √ √
12 Guru memberikan umpan balik kepada siswa. √ √
13 Guru melakukan evaluasi pembelajaran. × √
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Berdasarkan hasil observasi yang disajikan pada tabel 4.3,

menunjukkan bahwa pada pertemuan pertama guru melewatkan beberapa

langkah pembelajaran. Beberapa langkah yang terlewatkan oleh guru

pada pembelajaran yang pertama yaitu pada awal pembelajaran guru

tidak memberikan motivasi kepada siswa. Kedua, guru tidak

membimbing siswa dengan baik ketika siswa berdiskusi dengan

pasangan. Berdasarkan hasil observasi pada pertemuan yang pertama

observer memberitahukan kekurangan yang ada pada pertemuan pertama.

Hasil observasi yang pertemuan pertama dijadikan bahan acuan

untuk pertemuan yang kedua. Hasil observasi pertemuan pertama

menjadikan pembelajara pada pertemuan kedua menjadi lebih baik. Hal

ini terlihat pada tabel 4.3. Pada pertemuan kedua sudah tidak ada langkah

pembelajaran yang terlewatkan. Selain kegiatan guru, kegiatan siswa

juga diamati. Adapun hasil pengamatan tersebut dapat dilihat pada tabel

4.4.
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Tabel 4.4

Hasil Observasi Kegiatan Siswa

No Aspek Yang Diamati
Pertemuan

I II

Pra pembelajaran

1 Siswa duduk pada tempatnya masing – masing. √ √

2 Siswa siap dalam menerima pelajaran . √ √

Kegiatan Awal Pelajaran

3 Siswa mendengarkan dengan seksama kompetensi yang ingin

dicapai.
× √

Kegiatan Inti Pembelajaran

4

Thingking

Siswa berpikir memikirkan jawaban pertanyaan guru.
√ √

5

Pairing

Masing-masing siswa mendapatkan pasangan.
√ √

6 Siswa mendengarkan tugas yang diberikan guru. √ √

7 Siswa saling bertukar pikiran dengan baik. × √

8 Terjadi interaksi yang baik antara guru dan siswa. √ √

9 Siswa mampu merespon apa yang disampaikan guru dengan

baik.
√ √

10 Bertindak tanggung jawab terhadap tugas yang dikerjakan. √ √

11 Siswa tidak ramai didalam kelas. × √

12 Berani bertanya, menjawab dan menyanggah pertanyaan atau

pernyataan dengan sopan santun.
× √

13 Mampu bekerjasama dengan pasangannya. √ √

14

Sharing

Siswa berbagi hasil kerja di depan kelas.
√ √

15 Siswa berbagi hasil kerja dengan baik × √

16 Dapat menyusun kesimpulan dengan benar. √ √

17 Mengerjakan soal evaluasi dengan tanggung jawab. × √

18 Mengumpulkan hasil kerja dengan benar dan rapi. √ ×

Kegiatan Penutup

19 Kembali ke tempat duduk masing – masing dengan tertib. √ ×
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Berdasarkan hasil observasi kegiatan siswa yang terdapat pada

tabel 4.4 pada pertemuan pertama banyak hal yang tidak dilakukan

dengan baik oleh siswa. Beberapa hal yang tidak dilakukan dengan baik

oleh siswa adalah : (1) siswa tidak sepenuhnya mendengarkan

penyampaian tujuan pembelajaran. (2) selain itu siswa masih ramai

dalam mengikuti pembelajaran. (3) siswa belum bisa presentasi hasil

diskusi dengan baik. Berbeda dengan pertemuan kedua. Pada pertemuan

kedua secara umum siswa sudah baik lebih dalam mengikuti

pembelajaran. Meskipun secara umum sudah baik, akan tetapi

pembelajaran tersebut masih ada kekurangannya. Dua kekurangan

diantaranya adalah siswa tidak mengumpulkan hasil kerjanya dengan rapi

dan juga siswa tidak langsung duduk setelah mereka mengumpulkan

hasil kerjanya.

4.1.2.4 Refleksi

Menganalisa kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan

merupakan hal yang penting karena dengan hal tersebut bisa diketahui

kekurangan dan kelebihan suatu kegiatan pembelajaran. Berdasarkan

hasil observasi yang didapatkan dari pertemuan pertama dapat diketahui

bahwa guru sudah melaksanakan langkah-langkah pembelajaran dengan

baik. Pada petemuan pertama guru tidak memberikan motivasi kepada

siswa.

Pemberian motivasi juga diperlukan agar motivasi siswa untuk

mengikuti pembelajaran bertambah dan siswa pun bisa lebih bersemangat

mengikuti pembelajaran. Selain pemberian motivas guru juga kurang

dalam pembimbingan siswa saat diskusi berlagsung. Siswa diberikan

lembar kerja untuk didiskusikan dengan pasangannya. Guru hanya berdiri

didepan setelah menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan siswa. Hal

tersebut menjadikan siswa ramai dan banyak dari mereka berdiskusi

diluar pasangannya.
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Dilihat dari segi siswa, siswa sudah lebih aktif dalam mengikuti

pembelajaran. Pertanyaan yang disajikan guru untuk kegiatan berpikir

siswa (Thingking) dijawab secara berebut oleh siswa. Siswa menjadi

lebih menjadi ramai. Situasi kembali kondusif setelah siswa

diperintahkan untuk menyimpan dahulu jawaban mereka.

Siswa terlihat malu dan canggung ketika mempresentasikan hasil

kerja mereka. Mereka terlihat seperti belum terbiasa mempresentasikan

hassil kerja mereka. Hal ini tentu menghambat kelancaran pembelajaran

terutama pada alokasi waktu.

Pada pertemuan kedua, siswa aktif  dalam mengikuti pembelajaran

dan terlihat lebih kondusif. Langkah-langkah pembelajaran tidak ada

yang terlewatkan. Pada pertemuan pertama siklus I tidak dilakukan

evaluasi tes. Kegiatan evaluasi dilaksanakan pada pertemuan kedua

siklus I. Kegiatan diskusi pada pertemuan kedua berjalan lebih singkat

daripada pertemuan yang pertama. Sebagian waktu dari pertemuan kedua

digunakan untuk mengevaluasi hasil belajar siswa.

4.1.2.5 Hasil dan analisis siklus I

Kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang digunakan di SDN 1

Tleter adalah 75. Siswa yang mendapatkan nilai <75 dinilai belum tuntas

dalam belajar sedangkan siswa yang mendapatkan nilai ≥75 dinilai tuntas

dalam belajar. Nilai hasil belajar siswa pada siklus pertama dapat

diketahui pada tabel 4.5.
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Tabel 4.5
Nilai Tes Siklus I

Skor Frekuensi Persentase (%)
Keterangan
(KKM = 75)

65 – 74 3 17 Tidak Tuntas

75 – 84 7 39 Tuntas

85 – 94 6 33 Tuntas

95 – 100 2 11 Tuntas

Jumlah 18 100%

Nilai Rata-rata 82,22

Nilai Tertinggi 100

Nilai Terendah 65

Dilihat dari hasil evaluasi belajar siswa yang disajikan pada tabel

4.5 terlihat sudah banyak siswa yang tuntas dalam belajar. Frekuensi

siswa yang mendapatkan nilai dibawah 75 sebanyak 3 siswa, siswa yang

mendapatkan nilai 75-84 sebanyak 7 siswa yang merupakan frekuensi

terbanyak. Siswa yang mendapatkan nilai 85-94 berjumlah 6 siswa,

sedangkan siswa yang mendapatkan 95-100 hanya sebanyak 2 siswa.

Dari tabel 4.5 juga dapat diketahui bahwa nilai rata-rata kelas yang

diperoleh siswa kelas III adalah 82,22. Hasil ini sudah lebih tinggi

daripada rata-rata nilai pra siklus yang nilainya hanya 65,56. Nilai

terendah yang diperoleh siswa pada siklus I ini adalah 65. Sedangkan

nilai tertingginya adalah 100.

Siswa yang mendapatkan nilai di atas KKM jauh lebih banyak jika

dibandingka dengan siswa yang mendapatkan nilai di bawah KKM.

Jumlah siswa yang sudah tuntas atau sudah mencapai KKM sebanyak 15

siswa. Jumlah siswa yang belum tuntas adalah sebanyak 3 siswa.

Persentase ketuntasan siswa dapat dilihat pada gambar 4.3.
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Gambar 4.2
Persentase Ketuntasan Siswa

Berdasarkan gambar 4.2 dapat diketahui bahwa siswa yang tuntas

sebesar 83% dan siswa yang belum tuntas sebesar 17%. Jika hasil belajar

siswa pada siklus I dibandingkan dengan hasil belajar pra siklus maka

sudah dapat dilihat perbedaannya. Perbandingan tersebut disajikan dalam

gambar 4.3 berikut.
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Dari gambar 4.3 dapat diketahui hasil belajar siswa meningkat.

Peningkatan tersebut ditunjukkan dengan perbedaan persentase siswa

yang tuntas. Persentase siswa tuntas pada pra siklus adalah 33% naik

menjadi 83% tuntas pada siklus I. Persentase siswa yang belum tuntas

terjadi penurunan. Persentase siswa belum tuntas pada Pra siklus adalah

73% kemudian menurun menjadi 17% pada siklus I.

Hasil belajar pada siklus I memang sudah menunjukkan

peningkatan yang berarti. Namun peningkatan yang ada pada siklus I

belum menunjukkan keberhasilan dari penelitian ini. Indikator

keberhasilan dari penelitian ini adalah hasil belajar seluruh siswa kelas

III SDN 1 Tleter belum dapat mencapai 85% dari seluruh siswa dapat

mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal sehingga penelitian dilanjutkan

pada siklus II.

4.1.3 Siklus II

4.1.3.1 Perencanaan

Rencana tindakan disusun pada minggu ketiga bulan April 2013

dimulai pada hari Senin sampai dengan hari Kamis.

Adapun yang telah disusun dalam perencanaan ini adalah sebagai

berikut.

a) Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).

b) Mempersiapkan media pembelajaran yang akan digunakan.

c) Menyusun soal tes yang akan diberikan untuk siswa.

4.1.3.2 Pelaksanaan Tindakan

Tahapan-tahapan dan kegiatan yang dilakukan pada siklus II ini pada

prinsipnya sama dengan kegiatan di siklus I. Kegiatan pada siklus II

merupakan perbaikan dari siklus I yang dinyatakan belum berhasil.

Pelaksanaan tindakan siklus II ini juga dilaksanakan oleh guru kelas

yang bersangkutan dengan menggunakan pedoman yang sudah dibuat oleh

peneliti yang termuat dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).
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Pada pelaksanaan tindakan ini peneliti hanya mengamati proses

pembelajaran yang sedang berlangsung dengan menggunakan lembar

observasi yang telah disusun oleh peneliti.

Siklus II ini dilaksanakan sebanyak II kali pertemuan. Pertemuan

pertama dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 April 2013 dan Jumat

tanggal 26 April 2013.

Kegiatan pelaksanaan tindakan pada siklus II dirinci sebagai berikut.

1) Pertemuan I

Pertemuan I pelaksanaan tindakan siklus II dilaksanakan pada

hari Kamis 25 April 2013. Alokasi waktu yang digunakan adalah 2 x

35 menit (2 jam pelajaran).

Kegiatan Awal

Guru mengawali pertemuan pertama siklus II dengan menyapa

siswa dengan salam dan mengajak siswa berdo’a bersama. Guru

menanyakan kesiapan siswa untuk mengikuti pembelajaran,

selanjutnya guru melakukan apersepsi siswa dengan tanya jawab

penggunaan eajaan tanda koma, titik dan huruf kapital. Guru

melanjutkan kegiatan dengan memmotivasi siswa dengan nasehat agar

semangat dalam belajar kemudian menginformasikan tujuan

pembelajaran yang akan dicapai.

Kegiatan Inti

Guru memulai kegiatan berpikir (Thingking) siswa dengan

menyajikan beberapa kalimat dan siswa diperintahkan untuk mencari

pertanyaan yang tepat untuk beberapa kalimat yang disajikan guru.

Siswa diminta menyimpan jawaban mereka dahulu untuk disampaikan

setelah kegiatan presentasi. Guru melanjutkan dengan memasangkan

seluruh siswa (Pairing). Setelah siswa mendapatkan pasangan masing-

masing, guru menjelaskan materi yang dipelajari yaitu membuat

kalimat dengan menggunakan tanda tanya, tanda seru dan huruf

kapital.
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Usai memberi penjelasan materi kepada siswa, masing-masing

pasangan siswa diberikan lembar kerja untuk didiskusikan bersama

pasangan masing-masing. Selama siswa berdiskusi dengan

pasangannya, guru membimbing jalannya diskusi dan mendisiplinkan

siswa agar berdiskusi dengan pasangan masing-masing. Setelah

selesai berdiskusi, siswa dipersilahkan mempresentasikan hasil diskusi

di depan kelas (Sharing). Guru mempersilahkan pasangan lain

menanggapi ataupun mengkoreksi hasil kerja yang dipresentasikan.

Guru juga memberi penguatan dan koreksi atas jawaban siswa.

Siswa menanyakan hal-hal yang masih belum dipahami dalam

pelajaran ini setelah itu dilanjutkan dengan membahas jawaban dari

soal yang disajikan pada kegiatan berpikir (Thinking).

Kegiatan Akhir

Kegiatan akhir pembelajaran yang telah dilaksanakan ialah guru

dan siswa secara bersama-sama merangkum dan menyimpulkan

materi pembelajaran, kemudian guru memberikan pertanyaan sebagai

bentuk penjajakan kepada siswa agar materi pembelajaran dapat

tertanam dalam diri siswa, selanjutnya guru memberi motivasi kepada

siswa agar siswa dapat lebih giat belajar, setelah itu guru mengakhiri

pelajaran.

2) Pertemuan II

Pertemuan ke II dilaksanakan pada hari Jumat 26 April 2013.

Waktu yang dialokasikan sebanyak 2 x 35 menit (2 x jam pelajaran).

a) Kegiatan Awal

Pertemuan ke II dimulai dengan sapaan salam dari guru yang

dijawab siswa dengan santun. Guru menanyakan kesiapan siswa untuk

mengikuti pembelajaran setelah itu guru mengapresepsi siswa dengan

bertanya jawab materi kemarin sambil diberikan motivasi. Kemudian

guru melanjutkan dengan memberitahukan tujuan pembelajaran yang

akan dicapai.
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b) Kegiaan Inti

Guru memberikan sebuah cerita yang tidak menggunakan ejaan

yang benar dan memerintahkan siswa untuk mencari letak kesalahan

pada cerita tersebut dan memikirkan ejaan yang tepat (Thinking).

Sejenak siswa diberi kesempatan berpikir dan menyimpan dulu

jawabanya, selanjutnya guru memerintahkan siswa untuk berpasangan

(Pairing) seperti kemarin.

Setelah mendapatkan pasangan masing-masing, siswa diberikan

LKS. Dalam LKS tersebut terdapat cerita yang harus dilengkapi dan

dibetulkan ejaannya. Siswa diminta untuk mendiskusikan bersama

pasanganya. Guru berkeliling untuk membimbing jalannya diskusi.

Selesai melakukan diskusi, siswa mempresentasikan hasil dikusi

di depan kelas (Sharing). Guru membantu memberi penguatan dari

jawaban siswa. Kegiatan dilanjutkan dengan membahas cerita yang

diberikan di awal pelajaran.

c) Kegiatan Akhir

Pada kegiatan akhir, guru dan siswa secara bersama-sama

merangkum dan menyimpulkan materi pembelajaran kemudian

dilanjutkan dengan pemberian soal evaluasi. Siswa mengerjakan

dengan tenang.Guru memberi motivasi kepada siswa agar siswa dapat

lebih giat dalam belajar, setelah itu guru menutup pelajaran.
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4.1.3.3 Observasi

Tabel 4.6

Hasil Observasi Siklus II

No Aspek yang di amati
Pertemuan

I II

Pra Pembelajaran

1 Guru mempersiapan ruang, alat, dan media pembelajaran. √ √

2 Guru memeriksa kesiapan peserta didik. √ √

Membuka Pembelajaran

3 Guru melakukan kegiatan apersepsi. √ √

4 Guru memotivasi siswa. √ √

5 Guru menyampaikan kompetensi (tujuan) yang akan dicapai dan

rencana kegiatan.

√
√

Kegiatan Inti Pembelajaran

Eksplorasi

6 Guru memfasilitasi siswa untuk berpikir secara individual (Thinking). √ √

Elaborasi

7 Guru memasangkan siswa untuk saling bertukar pikiran (Pairing). √ √

8 Guru membimbing siswa dalam kegiatan tukar pikiran dengan

pasangan.
√ √

9 Guru memfasilitasi siswa untuk berbagi hasil diskusi dengan seluruh

kelas (Sharing).
√ √

Konfirmasi

10 Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang

materi yang belum jelas.
√ √

11 Guru membimbing siswa membuat kesimpulan pembelajaran. × √

12 Guru memberikan umpan balik kepada siswa. × √

13 Guru melakukan evaluasi pembelajaran. √ √

Berdasarkan hasil observasi kegiatan guru di siklus II yang

disajikan pada tabel 4.6, terlihat guru tidak memberikan umpan balik

kepada siswa. Guru juga tidak membimbing siswa dalam membuat

kesimpulan. Pada pertemuan kedua guru melaksanakan langkah demi
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langkah dilaksanakan tanpa ada yang terlewatkan. Pembelajaran pada

siklus II ini jauh lebih baik dari  pembelajaran pada siklus I.

Dari sisi kegiatan siswa juga nampak adanya peningkatan kualitas

aktivitas yang dilakukan siswa. Berikut adalah hasil observasi kegiatan

siswa yang terangkum dalam lembar observasi pada tabel 4.7.

Tabel 4.7

Hasil Observasi Kegiatan Siswa Siklus II

No Aspek Yang Diamati
Pertemuan

I II
Pra pembelajaran

1 Siswa duduk pada tempatnya masing – masing. √ √
2 Siswa siap dalam menerima pelajaran . √ √

Kegiatan Awal Pelajaran
3 Siswa mendengarkan dengan seksama kompetensi yang ingin dicapai. √ √

Kegiatan Inti Pembelajaran

4
Thingking
Siswa berpikir memikirkan jawaban pertanyaan guru.

√ √

5
Pairing
Masing-masing siswa mendapatkan pasangan.

√ √

6 Siswa mendengarkan tugas yang diberikan guru. √ √
7 Siswa saling bertukar pikiran dengan baik. √
8 Terjadi Interaksi yang baik antara Guru dan siswa. √ √
9 Siswa mampu merespon apa yang disampaikan guru dengan baik. √ √
10 Bertindak tanggung jawab terhadap tugas yang dikerjakan. √ √
11 Siswa tidak ramai didalam kelas. × √
12 Berani bertanya, menjawab dan menyanggah pertanyaan atau

pernyataan dengan sopan santun.
√ √

13 Mampu bekerjasama dengan pasangannya. √ √

14
Sharing
Siswa berbagi hasil kerja di depan kelas.

√ √

15 Siswa berbagi hasil kerja dengan baik
16 Dapat menyusun kesimpulan dengan benar. √ √
17 Mengerjakan soal evaluasi dengan tanggung jawab. × √
18 Mengumpulkan hasil kerja dengan benar dan rapi. √ √

Kegiatan Penutup
19 Kembali ke tempat duduk masing – masing dengan tertib. √ ×

Pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa siswa masih ramai didalam

kelas. Setelah mengerjakan soal evaluasi, siswa juga tidak kembali ke
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tempat duduk masing-masing. Secara umum kegiatan siswa pada siklus II

sudah jauh lebih baik dari pada siklus I. Pembelajaran dengan model Think

Pair Share bisa diikuti dengan baik oleh siswa.

4.1.3.4 Refleksi

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti selama

berlangsungnya proses pembelajaran, guru kelas III yang melaksanakan

dengan menggunakan metode Think Pair Share sudah berjalan dengan

baik. Terlihat pada hasil observasi, pada kegiatan inti tidak ada langkah

kegiatan pembelajaran yang terlewatkan. Guru pada saat menyimpulkan

hasil pembelajaran tidak membimbing dengan baik. Guru lebih

memberikan stimulus agar siswa mampu menyimpulkan hasil belajarnya

sendiri. Hal ini akan berdampak positif terhadap hasil belajar yang dicapai

siswa.

Guru terlihat sudah memahami tahapan-tahapan yang dilakukan

dalam menerapkan model pembelajaran Think Pair Share. Guru juga

membimbing siswa agar menjaga kedisiplinan dalam berdiskusi dengan

pasangannya. Waktu yang digunakan selama proses diskusi dan juga

presentasi bisa dimanfaatkan dengan baik dan tidak melebihi waktu yang

dialokasikan. Hasil observasi pada pembelajaran di siklus I benar-benar

menjadi acuan untuk guru. Berbekal kekurangan dan kelebiha pada siklus

I telah menjadikan pembelajaran siklus II bisa lebih baik dari siklus I.

Dari sisi siswa juga terlihat senang dengan dengan pembelajaran

yang diikutinya. Meskipun suasana belajar siswa di kelas III terlihat ramai.

Namun keramain itu ditimbulkan karena jalannya diskusi yang memang

benar-benar berjalan sebagaimana mestinya dengan kata lain siswa

cenderung aktif berdiskusi dengan pasangan diskusinya. Siswa tidak

kembali duduk pada kursi masing-masing. Setelah siswa mengumpulkan

hasil kerjanya, mereka langsung keluar kelas untuk beristirahat.
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4.1.3.5 Hasil dan Analisis Siklus II

Pembelajaran untuk tindakan pada siklus II sudah selesai

dilaksanakan. Data hasil tes siklus II diperoleh melalui tes hasil belajar

yang dilaksanakan pada akhir siklus (pertemuan kedua). Lebih jelasnya

nilai hasil tes siswa dapat dilihat pada tabel 4.9.

Tabel 4.8
Nilai Tes Siklus II

Skor Frekuensi Persentase (%)
Keterangan
(KKM = 75)

75 – 84 5 28 Tuntas

85 – 94 6 33 Tuntas

95 – 100 7 39 Tuntas

Jumlah 18 100

Nilai Rata-rata 89,44

Nilai Tertinggi 100

Nilai Terendah 75

Berdasarkan hasil tes siklus II yang disajikan pada tabel 4.8 dapat

diketahui bahwa siswa yang memperoleh nilai antara 75 – 84 sebanyak 5

siswa dengan persentase 28% dari seluruh siswa. Siswa yang memperoleh

nilai antara 85 – 94 adalah 6 siswa. Persentase siswa yang memperoleh

nilai antara 85 – 94 adalah 33% dari jumlah seluruh siswa. Siswa yang

memperoleh nilai antara 95 – 100 adalah 7 siswa atau 39% dari jumlah

seluruh siswa.

Nilai rata-rata kelas yang diperoleh siswa kelas III pada siklus II ini

adalah 89,44. Rata-rata kelas sudah meningkat dibandingkan pada siklus I

dengan rata-rata kelas 82,22. Adanya perbedaan rata-rata siklus II ini

sudah menunjukkan adanya peningkatan. Jika dibandingkan dengan  siklus

I, siklus II ini suda lebih baik. Seluruh siswa pada siklus II ini sudah

seluruhnya mencapai KKM. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap prsoses
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dan hasil pada siklus II  ini, maka peneliti dan guru kelas yang

bersangkutan meyepakati untuk tidak melanjutkan ke siklus berikutnya.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil penelitian pada pelaksanaan siklus I sudah menunjukkan

peningkatan begitu pula dengan perolehan hasil belajar pada siklus II.

Untuk mengetahui perbandingan hasil belajar pra siklus, siklus I dan siklus

II dapat dilihat pada tabel 4.9

Tabel 4.9
Perbandingan Hasil Belajar Pra Siklus, Siklus I dan Siklus II

Skor Frekuensi

Pra Siklus Siklus I Siklus II

<55 2 - -

55 – 64 8 - -

65 – 74 2 3 -

≥75 6 15 18

Jumlah 18 18 18

Nilai Rata-rata 65,56 82,5 89,44

Nilai Tertinggi 90 100 100

Nilai Terendah 45 65 75

Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan bahwa nilai tes pra siklus pada

siswa kelas III di SDN 1 Tleter ada 12 siswa mendapat nilai kurang dari

75, pada siklus I terdapat 3 siswa yang mendapat nilai lebih dari 75 dan

pada siklus II sudah tidak ada yang mendapatkan nilai dibawah 75.

Kondisi hasil belajar pada pra siklus, siklus I dan siklus II menunjukkan

adanya peningkatan. Hal ini dilihat pada tabel 4.9 jumlah siswa yang

mendapatkan nilai ≥75. Pra siklus hanya mempunyai 6 siswa yang

mempunyai nilai ≥75, pada siklus II ada 16 siswa dan pada siklus II

seluruh siswa sudah mendapatkan nilai ≥75.
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Nilai rata-rata yang terdapat pada tiap siklus juga menunjukkan

peningkatan. Nilai rata-rata pra siklus hanya 65,56 sedangkan rata-rata

nilai pada siklus I adalah 82,5 dan pada siklus ke II nilai rata-ratanya

adalah 89,44.

Perbandingan  kondisi siswa yang tuntas dan tidak tuntas dapat

dilihat pada tabel 4.10.

Tabel 4.10
Perbandingan Ketuntasan Hasil Belajar pada Setiap Siklus

No Ketuntasan Belajar
Jumlah Siswa

Pra Siklus Siklus I Siklus II

1 Tuntas 6 16 18

2 Belum Tuntas 12 3 -

Jumlah 18 18 18

Berdasarkan tabel 4.10 dapat diketahui perbandingan hasil belajar

pra siklus, siklus I, dan siklus II mengalami peningkatan. Pada pra siklus

hasil belajar siswa untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia yaitu dari 18

siswa kelas III sebanyak 6 siswa tuntas dan sisanya 12 siswa belum tuntas.

Pada siklus I meningkat menjadi 15 siswa yang tuntas dan 3 orang belum

tuntas. Pada siklus II lebih meningkat yaitu seluruh siswa tuntas.

Persentase ketuntasan siswa dapat dilihat pada gambar 4.4.
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Gambar 4.4
Persentase Ketuntasan Siswa
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sudah tuntas adalah sebesar 33%. Pada siklus I adalah sebesar 83% dan

pada pembelajaran siklus ke II adalah 100%.
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