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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
4.1 Pelaksanaan Tindakan 

4.1.1  Deskripsi Kondisi Awal (Pra Siklus) 
Sebelum penelitian dilakukan, dalam kegiatan pembelajaran IPA di Kelas V guru 

masih menggunakan metode pembelajaran tradisional. Dalam menerangkan pelajaran 
guru lebih banyak menggunakan metode ceramah dan mengharapkan siswa duduk, 
diam, dengar, catat dan hafal sehingga kegiatan pembelajaran menjadi monoton, kurang 
menarik, tampak membosankan, serta menjenuhkan siswa. Hal ini menjadikan siswa 
kurang bersemangat dalam belajar dan siswa kurang memperhatikan materi yang 
disampaikan oleh guru. Guru belum menekankan pada pemberian pengalaman belajar 
secara langsung melalui penggunaan dan pengembangan keterampilan proses dan sikap 
ilmiah. 

Selain itu, guru dalam mengajarkan materi IPA juga kurang memanfaatkan media 
pembelajaran. Media merupakan sesuatu yang bersifat menyalurkan pesan dan dapat 
merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan audien (siswa) sehingga dapat mendorong 
terjadinya proses belajar pada dirinya. Media merupakan salah satu sarana untuk 
meningkatkan kegiatan proses belajar mengajar. Penggunaan media secara kreatif akan 
memungkinkan audien (siswa) untuk belajar lebih baik. Dengan demikian media adalah 
guru yang efektif dalam menggunakan media dapat meningkatkan minat siswa dalam 
proses pembelajaran dan siswa akan lebih cepat dan mudah memahami dan mengerti 
terhadap materi pelajaran yang disampaikan guru.   

Dengan kondisi pembelajaran seperti tersebut di atas, mengakibatkan motivasi, 
perhatian, keaktifan siswa, dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA relatif rendah. 
Hal ini dapat dilihat dari hasil observasi yang penulis laksanakan terhadap aktivitas guru 
dalam kegiatan belajar mengajar dari beberapa aspek, yaitu: 
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1. Menghargai inisiatif siswa 
Pada pra siklus, guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran masih 

bersifat dominan. Guru lebih banyak aktif dan siswa bersifat pasif sehingga kegiatan 
pembelajaran menjadi monoton. Guru belum menghargai inisiatif siswa dalam 
menyampaikan gagasan-gagasan yang dimilikinya.  

2. Mengatur tata ruang belajar 
Tata ruang kelas pada pra siklus masih didesain guru secara konvensional 

belum didesain secara variatif. Tempat duduk siswa menghadap ke depan secara 
berjajar ke samping dan ke belakang. Sehingga siswa yang duduk di belakang 
kurang memperhatikan materi yang disampaikan oleh guru. 

3. Melibatkan siswa untuk kerja kelompok 
Guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran pada pra siklus, guru 

lebih banyak menyampaikan materi pelajaran secara klasikal. Sehingga siswa belum 
terbiasa untuk melakukan kerja kelompok. Kebanyakan guru masih melaksanakan 
pendekatan individual. 

4. Menumbuhkan sikap ingin tahu siswa 
Kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan guru pada kondisi awal belum 

memberikan kesempatan siswa untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan maupun 
menanggapi masalah yang disampaikan guru. Guru lebih dominan dalam 
menyampaikan materi dan siswa hanya mendengarkan saja. Siswa tidak diberi 
kesempatan guru untuk bertanya. 

5. Menciptakan kondisi pembelajaran yang menyenangkan 
Kondisi kegiatan belajar mengajar pada pra siklus belum menunjukkan 

kondisi pembelajaran yang menyenangkan. Hal ini dapat dilihat kurangnya semangat 
siswa dalam mengikuti pembelajaran. Siswa merasa jenuh dan bosan dalam 
mengikuti pembelajaran. Selain itu, siswa juga menganggap pembelajaran IPA yang 
dilaksanakan guru di kelas masih kurang menyenangkan.  

Menurut teori, aktivitas siswa akan berpengaruh besar terhadap keberhasilan 
siswa dalam belajar sehingga keadaan ini merupakan masalah yang cukup penting untuk 
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dicari solusinya sehingga hasil belajar siswa akan meningkat. Keaktifan, inisiatif, 
kosentrasi dan kerjasama merupakan beberapa faktor yang dapat mepengaruhi hasil 
belajar siswa.  

Agar diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang kondisi awal (pra siklus) 
mengenai hasil belajar IPA kelas V, peneliti mengadakan tes awal berupa tes tertulis. 
Adapun hasil tes awal tersebut adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.1 
Hasil Tes Formatif IPA Pada Pra Siklus 

 
No Uraian Jumlah Siswa Persentase 
1 Siswa yang Tuntas 11 39,29% 
2 Siswa yang Belum Tuntas 17 60,71% 
 Jumlah 28 100%  

 
Agar lebih jelas mengenai hasil tes formatif IPA pada pra siklus dapat dilihat pada 

grafik sebagaimana berikut: 
Grafik 4.1 

Hasil Tes Formatif IPA Pada Pra Siklus 
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Berdasarkan dari data-data di atas, terlihat dengan jelas bahwa nilai hasil belajar 
siswa pada mata pelajaran IPA pada pra siklus masih rendah. Hal ini ditunjukkan dari nilai 
ketuntasan belajar siswa yang baru mencapai 39,29% atau baru 11 siswa yang mencapai 
nilai KKM 75.  Nilai rata-rata IPA juga masih rendah, yaitu sebesar 66,78. 

 

4.1.2 Deskripsi Siklus I 
4.1.2.1  Rencana Tindakan 

Berdasarkan gambaran umum tentang kondisi awal (pra siklus) dapat 
disimpulkan adanya masalah pokok dalam pembelajaran IPA di kelas yang diteliti, yaitu 
aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran masih rendah. Keaktifan, inisiatif, 
kosentrasi dan kerjasama yang ditunjukkan siswa dalam kegiatan pembelajaran pada pra 
siklus ini masih rendah. Siswa kurang aktif dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh 
guru. Selain itu, siswa juga jarang memberikan tanggapan dan komentar dari pertanyaan 
maupun pendapat yang disampaikan oleh guru. Hal ini akhirnya menyebabkan nilai 
ketuntasan belajar siswa pada mata pelajaran IPA menjadi rendah.  

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti membuat suatu rencana tindakan 
penelitian untuk siklus I dengan menyusun tiga kegiatan, yaitu: 
1. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang peneliti susun adalah penerapan  model 
kooperatif tipe TPS (Think Pair Share) dengan didukung media gambar untuk 
pembelajaran IPA tentang perubahan sifat benda.  Materi yang digunakan adalah 
sesuai dengan Kompetensi Dasar  4.2 Menyimpulkan hasil penyelidikan tentang 
perubahan sifat benda, baik sementara maupun tetap. Skenario pembelajaran secara 
terinci tertuang dalam Rencana Pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang terdapat 
dalam lampiran. Namun, secara garis besar dapat dijelaskan seperti tabel 4.2 berikut: 
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Tabel 4.2 
Skenario Pembelajaran Siklus I 

No Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
A. 

1. 
2. 
3. 

Pra Pembelajaran 
Melakukan Apersepsi 
Membangkitkan rasa ingin tahu siswa 
Menyampaikan Indikator Pencapaian 
Kompetensi dan kompetensi yang 
diharapkan 

 
Menjawab pertanyaan yang diajukan 
guru 
Memperhatikan penjelasan yang 
disampaikan guru 

4. Menyiapan benda yang akan dibuat 
percobaan 

 

B 
1 

 

Pelaksanaan Pembelajaran 
Menyajikan inti materi tentang peta 
konsep perubahan benda dan 
penyebab perubahan pada benda 

 
Siswa memperhatikan penjelasan guru. 

2 Mengajak siswa berfikir tentang 
penyebab perubahan pada benda-
benda 

Mengidentifikasi penyebab perubahan 
wujud benda   

3 Meminta siswa berpasangan dengan 
teman di belakangnya untuk 
berdiskusi tentang penyebab 
perubahan pada benda 

Melakukan diskusi berpasangan dengan 
teman pasangannya tentang penyebab 
perubahan pada benda 

4 Meminta kepada pasangan yang 
maju ke depan untuk berbagi dengan 
seluruh siswa di kelas 

Melakukan presentasi hasil diskusi 
berpasangan  

5 Memimpin pleno kecil dan masing-
masing kelompok mengemukakan 
hasil diskusinya 

Melakukan presentasi kelompok 

6 Mengarahkan pembicaraan dan 
menambah materi tentang penyebab 
perubahan pada benda yang belum 
diungkapkan siswa 

Memperhatikan penjelasan yang 
disampaikan guru 

7 Bertanya jawab meluruskan 
kesalahan pemahaman, memberikan 
penguatan  dan penyimpulan 

Menjawab pertanyaan yang diberikan 
guru 

8 Melakukan refleksi tentang kegiatan 
yang telah dilakukan 

Bertanya/menyampaikan pendapat 
tentang pembelajaran 

9 Memberikan rangkuman materi Mencatat rangkuman materi 
10 Melaksanakan evaluasi Mengerjakan lembar evaluasi 
11 Guru memberikan penilaian Menerima nilai yang diberikan guru 
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2. Menyusun lembar pengamatan dan rancangan dokumentasi terhadap pelaksanaan 
pembelajaran 
Lembar yang peneliti susun dalam perencanaan ini meliputi lembar pengamatan 
aktivitas guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dan aktivitas siswa dalam 
mengikuti pembelajaran.  

3. Membentuk dan mempersiapkan Tim 
Tim peneliti yang peneliti persiapkan dan peneliti bentuk terdiri dari dua rekan 
sejawat. Kedua rekan sejawat ini akan membantu peneliti dalam melaksanakan 
tindakan kelas, baik membantu dalam penyusunan RPP, mengamati aktivitas guru 
dan siswa, membantu melaksanakan penilaian, serta sebagai teman yang 
memberikan masukan dalam kegiatan refleksi di akhir pembelajaran. 

4.1.2.2 Pelaksanaan Tindakan 
Tindakan pembelajaran siklus I dilaksanakan 6 jam pelajaran (6 x 35 menit) yang 

dilaksanakan pada minggu IV bulan Oktober 2012, yaitu pada hari Selasa tanggal 23 
Oktober 2012 dan hari Kamis tanggal 25 Oktober 2012. 

Dalam pelaksanaan tindakan penelitian siklus I ini, peneliti dibantu oleh 2 (dua) 
orang rekan sejawat sebagai kolaborator, yaitu Ibu Triningsih dan Ibu Siti Sulikhah. 
Kolaborator ini membantu mengobservasi aktivitas guru/peneliti dan aktivitas belajar 
siswa selama kegiatan pembelajaran dilakukan. Setelah itu, mereka dimintai pendapat 
dan sarannya dalam kegiatan refleksi untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang 
telah dilakukan dan perencanaan tindakan siklus berikutnya. 

Berikut hasil observasi proses pelaksanaan pembelajaran pada siklus I mulai dari 
awal sampai akhir pertemuan: 
a. Kegiatan Awal 

Pada kegiatan awal pertemuan guru menyiapkan peserta didik  secara psikis 
dan fisik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran IPA. Kemudian guru melaksanakan 
kegiatan apersepsi yaitu mengaitkan materi sebelumnya yaitu tentang perubahan 
sifat benda dengan materi yang akan disampaikan yaitu tentang perubahan sifat 



35 
 

benda. Guru memberikan pertanyaan kepada siswa dan siswa menjawabnya. 
Selanjutnya guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dari materi 
yang akan dipelajari. 

b. Kegiatan Inti 
Pada kegiatan inti ini, guru IPA lebih menekankan pada keterlibatan siswa 

dalam pembelajaran. Guru memfasilitasi munculnya gagasan baru dari siswa baik 
secara lisan maupun tertulis. Siswa diberikan tugas untuk melakukan percobaan 
tentang perubahan sifat benda melalui kerja kelompok secara berpasangan. Masing-
masing kelompok disuruh untuk mempresentasikan hasil kerjanya dan kelompok 
yang lain menanggapinya. 

Untuk membangkitkan rasa ingin tahu siswa dan umpan balik yang positif, 
guru memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang didiskusikan untuk 
dijawab siswa. Selanjutnya guru memberikan penguatan dan penyimpulan.  

c. Akhir pertemuan 
Pada akhir pertemuan, guru IPA bersama siswa membuat rangkuman 

mengenai materi yang diajarkan. Selanjutnya melakukan penilaian dan 
merencanakan tindak lanjut serta menyampaikan materi pembelajaran berikutnya. 

4.1.2.3 Hasil Tindakan 
Setelah tindakan pembelajaran pada siklus I dilakukan, diperoleh hasil tindakan 

yang meliputi hasil pengamatan dan hasil tes. Berikut hasil tindakan pada siklus I: 
a. Pengamatan 

Hasil pengamatan dari aktivitas guru dalam kegiatan belajar mengajar pada 
tindakan siklus I ini meliputi beberapa aspek, yaitu: 
1) Menghargai inisiatif siswa 

Pada siklus I, guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran sudah 
memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengajukan pendapat. Hal ini 
ditunjukkan dari 17 siswa atau 60,71% sudah menganggap bahwa guru dalam 
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kegiatan pembelajaran menhargai inisiatif siswa dalam menyampaikan 
gagasannya. 

2) Mengatur tata ruang belajar 
Tata ruang kelas pada siklus I sudah diatur guru dengan tepat dan didesain guru 
secara variatif. Hal ini ditunjukkan dari jawaban 23 siswa atau 82,14% yang 
mengemukakan bahwa setiap mengajar guru IPA telah mengatur tempat duduk 
siswa.  

3) Melibatkan siswa untuk kerja kelompok 
Pada aspek melibatkan siswa untuk kerja kelompok, pada siklus I ini menunjukkan 
bahwa guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran IPA sudah melibatkan 
siswa untuk berdisikusi. Dari 28 siswa, 18 siswa atau 64,29% sudah merasa bahwa 
guru dalam kegiatan pembelajaran sudah melibatkan siswa untuk berdisikusi. 

4) Menumbuhkan sikap ingin tahu siswa 
Pada aspek menumbuhkan sikap ingin tahu siswa pada siklus I ini, guru sudah 
menumbuhkan sikap ingin tahu siswa melalui pemberian kuis untuk dijawab siswa. 
Dari 28 siswa, 21 siswa atau 75% menganggap bahwa dalam kegiatan 
pembelajaran guru sudah memberikan pertanyaan kuis. 

5) Menciptakan kondisi pembelajaran yang menyenangkan 
Kondisi kegiatan belajar mengajar pada siklus I sudah menunjukkan kondisi 
pembelajaran yang menyenangkan. Hal ini dapat dilihat dari penilaian siswa yang 
menunjukkan 24 siswa atau 85,71% menilai bahwa guru dalam melaksanakan 
pembelajaran IPA sudah menciptakan kondisi yang menyenangkan.  

Kemudian dari hasil penilaian teman sejawat (Ibu Triningsih dan Ibu Siti 
Sulikhah) tentang pengamatan kegiatan guru dalam pembelajaran  juga menunjukkan 
hasil serupa. Berdasarkan dari hasil pengamatan aktivitas guru dalam pembelajaran 
siklus I ini diketahui bahwa aktivitas guru dalam pembelajaran menunjukkan kategori 
baik. Hal ini berdasarkan dari nilai hasil observasi aktivitas guru dalam pembelajaran 
sebesar 88,88, yang termasuk dalam kategori baik.  
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Sedangkan hasil pengamatan aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran 
pada siklus I ini sebagai berikut: 
1) Keaktifan siswa 

Keaktifan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran IPA pada siklus I ini 
sebagian besar menunjukkan kurang senang mengerjakan tugas. Dari 28 siswa, 
13 siswa atau 46,43% kurang senang mengerjakan tugas. Sedangkan 11 siswa 
atau 39,29% senang mengerjakan tugas dan 4 siswa atau 14,29% tidak senang 
mengerjakan tugas yang diberikan guru dalam pembelajaran. 

2) Inisiatif siswa 
Pada siklus I ini, sebagian besar siswa sudah menunjukkan sikap memberikan 
tanggapan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan guru. Dari 28 siswa, 
siswa yang selalu memberi tanggapan dan memberikan tanggapan masing-
masing sejumlah 12 siswa atau 42,86%. Sedangkan siswa yang jarang 
memberikan tanggapan hanya berjumlah 3 siswa atau 10,71%.  

3) Konsentrasi siswa 
Pada aspek konsentrasi belajar siswa, pada siklus I ini siswa yang kurang 
memperhatikan pelajaran hanya sejumlah 2 siswa atau 7,14%. Sedangkan siswa 
yang selalu memperhatikan sejumlah 10 siswa atau 35,71% dan yang 
memperhatikan materi pelajaran berjumlah 16 siswa atau 57,14%. 

4) Kerjasama 
Pada aspek kerjasama siswa, pada siklus I ini menunjukkan siswa sudah 
bekerjasama dengan baik dengan temannya. Dari 28 siswa, 17 siswa atau 
60,71% siswa selalu mengerjakan secara kerjasama dengan temannya. 
Sedangkan 7 siswa atau 25% mengerjakan tugas sendiri dan hanya 4 siswa atau 
14,29% diam saja. 

Hasil wawancara dengan kolaborator juga menunjukkan hasil serupa. Kedua 
kaloborator (Ibu Triningsih dan Ibu Siti Sulikhah) memberikan penjelasan yang hampir 
sama, yaitu bahwa dalam siklus I ini peneliti sudah bisa meningkatkan aktivitas siswa 
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dalam mengikuti kegiatan pembelajaran melalui penerapan model kooperatif tipe TPS 
(Think Pair Share).  

b. Tes 
Tes peneliti gunakan untuk memperoleh hasil belajar siswa pada aspek kognitif 

maupun hasil belajar siswa aspek keterampilan sosial. Berdasarkan dari hasil belajar 
siswa aspek kognitif,  peneliti mendapatkan data hasil tes yang dilakukan pada akhir 
siklus. Tes yang diberikan berupa tes tertulis dalam bentuk isian.  

Adapun hasil tes yang diperoleh siswa pada siklus I adalah 17 siswa mencapai 
ketuntasan minimal (KKM) atau 60,71% siswa yang mencapai ketuntasan. Sedangkan 11 
siswa atau 39,29% siswa belum mencapai ketuntasan minimal (KKM). Untuk lebih 
jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut: 

Tabel 4.3 
Hasil Tes Formatif IPA Pada Siklus I 

 
No Uraian Jumlah Siswa Persentase 
1 Siswa yang Tuntas 17 60,71% 
2 Siswa yang Belum Tuntas 11 39,29% 
 Jumlah 28 100%  

 
Agar lebih jelas mengenai hasil tes formatif IPA pada siklus I dapat dilihat pada 

grafik sebagaimana berikut: 

 
Grafik 4.2 
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Adapun hasil belajar siswa pada aspek keterampilan sosial dapat dilihat dari hasil 
observasi siswa. Dengan memperhatikan hasil observasi aktivitas siswa dalam mengikuti 
kegiatan pembelajaran, dapat dilihat bahwa dengan diterapkannya model kooperatif tipe 
TPS (Think Pair Share) dalam pembelajaran IPA, siswa yang kurang aktif, kurang 
konsentrasi, dan kurang bekerjasama dengan teman lain jumlahnya menjadi berkurang 
bila dibanding dengan kondisi pada pra siklus, yaitu sebelum diterapkannya model 
kooperatif tipe TPS (Think Pair Share). Dengan diterapkannya model kooperatif ini, 
keaktifan, inisiatif, konsetrasi dan kerjasama menjadi meningkat. 

Berdasarkan dari data-data di atas, terlihat dengan jelas bahwa nilai hasil belajar 
siswa pada mata pelajaran IPA pada siklus I sudah mengalami peningkatan bila 
dibandingkan dari kondisi awal (pra siklus). Hal ini ditunjukkan dari nilai ketuntasan 
belajar siswa yang sudah mencapai 60,71%. Nilai rata-rata IPA juga meningkat menjadi 
74,64. Namun demikian, nilai hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA pada siklus I ini 
belum mencapai indikator kinerja yang peneliti tetapkan.  
4.1.2.4 Refleksi   

Berdasarkan dari data-data yang peneliti kumpulkan bersama tim peneliti 
sebagaimana tercantum di atas, maka selanjutnya peneliti melakukan kegiatan refleksi 
untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran siklus I. Refleksi ini dilakukan dengan cara 
menganalisis data-data yang terkumpul mengenai kelebihan, kekurangan, maupun 
hambatan-hambatan yang terjadi selama pembelajaran untuk dicarikan solusinya. Dalam 
kegiatan refleksi ini peneliti berdisikusi dengan tim peneliti dan selanjutnya peneliti jadikan 
dasar pertimbangan untuk menyusun skenario pembelajaran pada siklus berikutnya 
(siklus II). 

Dari aktivitas guru dalam pembelajaran juga sudah menunjukkan aktivitas yang 
meningkat dari pada kondisi awal. Guru mata pelajaran IPA sudah menghargai inisiatif 
siswa, mengatur tata ruang kelas yang tepat, menciptakan kondisi pembelajaran yang 
kondusif dan menyenangkan, sehingga siswa menjadi lebih bersemangat dalam belajar. 



40 
 

Pada siklus I, guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran sudah 
memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengajukan pendapat. Hal ini ditunjukkan 
dari Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih banyak aktif dalam kegiatan 
pembelajaran. Guru menghargai inisiatif siswa dalam menyampaikan gagasan-gagasan 
yang dimilikinya. Hal ini belum terjadi pada pra siklus. Pada pra siklus, guru masih 
dominan dalam melaksanakan pembelajaran dan siswa pasif.  Kemudian pada aspek tata 
ruang kelas pada siklus I sudah diatur guru dengan tepat dan didesain guru secara 
variatif. Tempat duduk siswa ditata secara berhadapan untuk masing-masing pasangan. 
Sehingga siswa saling berhadapan satu dengan yang lainnya dalam bekerja kelompok. 
Hal ini juga belum terjadi pada pra siklus. Pada pra siklus tempat duduk siswa masih 
tetap menghadap ke arah guru.  

Selanjutnya guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran pada siklus I, guru 
sudah lebih banyak menyampaikan materi pelajaran secara kerja kelompok. Sehingga 
siswa terbiasa untuk melakukan kerja kelompok. Guru sudah melaksanakan pendekatan 
kelompok. Namun, pada pra siklus guru masih menyampaikan materi secara klasikal. 
Dilihat dari pemberian kesempatan siswa untuk mengajukan pertanyaan juga mengalami 
peningkatan bila dibanding pada pra siklus. Kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan 
guru pada kondisi siklus I ini telah memberikan kesempatan siswa untuk mengajukan 
pertanyaan-pertanyaan maupun menanggapi masalah yang disampaikan guru. Guru 
memberikan siswa kesempatan untuk bertanya. 

Kondisi kegiatan belajar mengajar pada siklus I sudah menunjukkan kondisi 
pembelajaran yang menyenangkan. Hal ini dapat dilihat dari semangat siswa dalam 
mengikuti pembelajaran. Siswa merasa senang dan gembira dalam mengikuti 
pembelajaran. Selain itu, siswa juga menganggap pembelajaran IPA yang dilaksanakan 
guru di kelas sangat menyenangkan sehingga siswa menjadi lebih bersemangat dalam 
belajar. Adanya peningkatan aktivitas siswa ini akan mampu menjadikan nilai IPA siswa 
menjadi lebih meningkat dari sebelumnya. Hal ini sebelumnya belum muncul di tindakan 
pra siklus. 
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Dari data yang peneliti peroleh, aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran 
sudah mengalami peningkatan meskipun masih ada beberapa siswa yang menunjukkan 
aktivitas belajar yang relatif rendah. Dilihat dari aktivitas siswa, pada kegiatan awal ini 
siswa kelihatan siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari 
semangat yang ditunjukkan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Siswa 
antusias menjawab pertanyaan pendahuluan yang diberikan guru. Selain itu, siswa juga 
terlihat memperhatikan tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh guru.  

Selain itu, nilai hasil belajar siswa belum mencapai indikator kinerja yang peneliti 
tetapkan yaitu ketuntasan belajar IPA juga baru mencapai 60,71% atau belum mencapai 
indikator kinerja 75%. Dengan memperhatikan masukan dari kolaborator, peneliti 
menyimpulkan bahwa ada beberapa kelebihan dan kelemahan dalam penerapan model 
kooperatif tipe TPS (Think Pair Share).  

Adapun kelebihan kegiatan pembelajaran pada siklus I melalui penerapan 
penerapan model kooperatif tipe TPS (Think Pair Share) adalah sebagai berikut: (1) guru 
bisa menciptakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, (2) Guru bisa mendorong 
siswa untuk belajar dengan bekerjasama dan mandiri. Sedangkan kelemahan yang 
ditemukan dalam kegiatan pembelajaran siklus I, yaitu: (1) Sebagian siswa belum 
sepenuhnya mengikuti skenario pembelajaran yang ditetapkan oleh guru/peneliti, (2) 
Langkah-langkah pembelajaran yang disusun dalam RPP belum sepenuhnya 
dilaksanakan dengan baik oleh guru. 

Dengan memperhatikan indikator kinerja yang telah ditetapkan, peneliti menilai 
bahwa penelitian tindakan yang telah dilaksanakan sampai siklus I ini belum berhasil. 
Data yang bersifat kuantitatif memang menunjukkan adanya peningkatan bila dibanding 
pada kondisi pra siklus. Akan tetapi jika melihat data hasil belajar siswa, ketuntasan 
belajar siswa baru mencapai 60,71%. Penelitian dianggap baru berhasil jika indikator 
kinerja yang telah peneliti tetapkan, yaitu minimal 75% siswa mencapai nilai ketuntasan 
minimal IPA sebesar 75.  Melihat data tersebut, peneliti memutuskan untuk melanjutkan 
kegiatan penelitian dengan siklus II. 
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4.1.2.5 Program Tindak Lanjut 
Dengan memperhatikan data tes hasil belajar pada siklus I, peneliti membuat 

program perbaikan dan program penganyaan. Program penganyaan diberikan kepada 
siswa yang telah mencapai nilai ketuntasan sejumlah 17 siswa. Sedangkan program 
perbaikan diberikan kepada siswa yang belum mencapai nilai ketuntasan sejumlah 11 
siswa. Selain itu, kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan guru pada siklus II 
hendaknya dibuat lebih menarik lagi, sehingga aktivitas siswa lebih meningkat. Untuk itu, 
aktivitas siswa yang sudah menunjukkan hal yang baik perlu untuk ditingkatkan dan yang 
masih rendah untuk ditingkatkan pada tindakan pembelajaran siklus II. Sehingga 
diharapkan adanya program perbaikan dan penganyaan ini, siswa dapat melakukan 
pendalaman materi sehingga hasil belajarnya akan lebih meningkat.  

4.1.3 Deskripsi Siklus II 
4.1.3.1 Rencana Tindakan 

Berdasarkan hasil refleksi dan evaluasi pelaksanaan tindakan siklus I, diketahui 
bahwa hasil belajar siswa masih rendah belum mencapai indikator yang peneliti tetapkan 
dan pelaksanaan pembelajaran belum sepenuhnya baik khususnya dalam hal pemberian 
kesempatan siswa untuk berpikir secara berpasangan dengan temannya. Untuk itu 
peneliti menyusun kembali rencana tindakan siklus II yang tertuang dalam Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Siklus II sebagaimana terlampir. Skenario 
pembelajaran siklus II kegiatan intinya sama dengan kegiatan pada siklus I, yaitu 
penerapan model kooperatif tipe TPS (Think Pair Share). Namun, dalam skenario siklus II 
ini mengalami beberapa perbaikan/penyempurnaan terutama dalam kegiatan 
pembelajaran yang menyangkut pemberian kesempatan berpikir pada siswa. Sehingga 
diharapkan dengan adanya penyempurnaan skenario pembelajaran ini, aktivitas siswa 
lebih meningkat lagi dan hasil belajar siswapun menjadi meningkat.  

Secara kronologis, skenario pembelajaran siklus II adalah seperti yang tertera 
pada tabel 4.4 berikut: 
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 Tabel 4.4 
Skenario Pembelajaran Siklus II 

No Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
A. 

1. 
2. 
3. 

Pra Pembelajaran 
Melakukan Apersepsi 
Membangkitkan rasa ingin tahu siswa 
Menyampaikan Indikator Pencapaian 
Kompetensi dan kompetensi yang 
diharapkan 

 
Menjawab pertanyaan yang diajukan 
guru 
Memperhatikan penjelasan yang 
disampaikan guru 

4. Menyiapan benda yang akan dibuat 
percobaan 

 

B 
1 

 

Pelaksanaan Pembelajaran 
Menyajikan inti materi tentang 
penyebab perubahan pada benda 
dengan bantuan media gambar 

 
Siswa memperhatikan penjelasan guru. 

2 Mengajak siswa berfikir tentang 
penyebab perubahan pada benda-
benda 

Mengidentifikasi penyebab perubahan 
wujud benda   

3 Meminta siswa berpasangan dengan 
teman di belakangnya untuk 
berdiskusi tentang penyebab 
perubahan pada benda 

Melakukan diskusi berpasangan dengan 
teman pasangannya tentang penyebab 
perubahan pada benda 

4 Meminta kepada pasangan yang 
maju ke depan untuk berbagi dengan 
seluruh siswa di kelas 

Melakukan presentasi hasil diskusi 
berpasangan  

5 Memimpin pleno kecil dan masing-
masing kelompok mengemukakan 
hasil diskusinya 

Melakukan presentasi kelompok 

6 Mengarahkan pembicaraan dan 
menambah materi tentang penyebab 
perubahan pada benda yang belum 
diungkapkan siswa 

Memperhatikan penjelasan yang 
disampaikan guru 

7 Bertanya jawab meluruskan 
kesalahan pemahaman, memberikan 
penguatan  dan penyimpulan 

Menjawab pertanyaan yang diberikan 
guru 

8 Melakukan refleksi tentang kegiatan 
yang telah dilakukan 

Bertanya/menyampaikan pendapat 
tentang pembelajaran 

9 Memberikan rangkuman materi Mencatat rangkuman materi 
10 Melaksanakan evaluasi Mengerjakan lembar evaluasi 
11 Guru memberikan penilaian Menerima nilai yang diberikan guru 
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Penggunaan media gambar ini dimaksudkan agar kegiatan pembelajaran lebih 
menarik dan menyenangkan lagi bagi siswa dan juga menjadikan materi yang 
disampaikan guru lebih kongkrit sehingga mudah dipahami oleh siswa. Selain itu, 
penggunaan media pembelajaran akan mampu mengatasi kecenderungan verbalisme, 
ketidaksiapan siswa, kurangnya minat dan kegairahan, dan sebagainya. Sehingga 
diharapkan nilai hasil belajar siswa akan menjadi lebih meningkat.  

4.1.3.2 Pelaksanaan Tindakan 
Tindakan pembelajaran siklus II dilaksanakan pada Minggu ke I bulan November 

2012, tepatnya hari Selasa 6 November 2012 dan Kamis 8 November 2012 dengan 
alokasi waktu 3 kali pertemuan (6 x 35 menit).  

Dalam pelaksanaan tindakan penelitian siklus II ini, peneliti juga masih dibantu 
oleh 2 (dua) orang rekan sejawat sebagai kolaborator, yaitu Ibu Triningsih dan Ibu 
Sulikhah. Kolaborator ini membantu mengobservasi aktivitas guru/peneliti dan aktivitas 
belajar siswa selama kegiatan pembelajaran dilakukan. Setelah itu, mereka dimintai 
pendapat dan sarannya dalam kegiatan refleksi untuk mengevaluasi kegiatan 
pembelajaran yang telah dilakukan dan perencanaan tindakan siklus berikutnya. 

Berikut hasil observasi proses pelaksanaan pembelajaran pada siklus I mulai dari 
awal sampai akhir pertemuan: 
a. Kegiatan Awal 

Pada kegiatan awal pertemuan guru menyiapkan peserta didik  secara psikis 
dan fisik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran IPA. Kemudian guru melaksanakan 
kegiatan apersepsi yaitu mengaitkan materi sebelumnya yaitu tentang perubahan 
sifat benda dengan materi yang akan disampaikan yaitu tentang perubahan sifat 
benda. Guru memberikan pertanyaan kepada siswa dan siswa menjawabnya melalui 
metode tanya jawab. Selanjutnya guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang 
hendak dicapai dari materi yang akan dipelajari. 

Dilihat dari aktivitas siswa, pada kegiatan awal ini siswa kelihatan siap untuk 
mengikuti kegiatan pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari semangat yang 
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ditunjukkan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Siswa antusias 
menjawab pertanyaan pendahuluan yang diberikan guru. Selain itu, siswa juga 
terlihat memperhatikan tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh guru. 

b. Kegiatan Inti 
Pada kegiatan inti ini, guru IPA lebih menekankan pada keterlibatan siswa 

dalam pembelajaran. Guru menggunakan media gambar agar siswa lebih 
memperhatikan materi yang disampaikan guru. Guru memfasilitasi munculnya 
gagasan baru dari siswa baik secara lisan maupun tertulis. Siswa diberikan tugas 
untuk melakukan percobaan tentang perubahan sifat benda melalui kerja kelompok 
secara berpasangan. Masing-masing pasangan disuruh untuk mempresentasikan 
hasil kerjanya dan kelompok yang lain menanggapinya. 

Untuk membangkitkan rasa ingin tahu siswa dan umpan balik yang positif, 
guru memberikan pertanyaan untuk dijawab siswa. Selanjutnya guru memberikan 
penghargaan kepada kelompok yang mencapai nilai tertinggi. 

c. Akhir pertemuan 
Pada akhir pertemuan, guru IPA bersama siswa membuat rangkuman 

mengenai materi yang diajarkan. Selanjutnya melakukan penilaian dan 
merencanakan tindak lanjut serta menyampaikan materi pembelajaran berikutnya. 

4.1.3.3 Hasil Tindakan 
Setelah tindakan pembelajaran pada siklus II dilakukan, diperoleh hasil 

pengamatan tentang aktivitas guru dan siswa dalam pembelajaran dan tes tentang hasil 
belajar siswa. Berikut hasil tindakan pada siklus II ini: 
a. Pengamatan 

Hasil pengamatan dari aktivitas guru dalam kegiatan belajar mengajar pada 
tindakan siklus I ini meliputi beberapa aspek, yaitu: 
1) Menghargai inisiatif siswa 

Pada siklus II, guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran sudah 
memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengajukan pendapat. Hal ini 
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ditunjukkan dari 25 siswa atau 89,29% sudah menganggap bahwa guru dalam 
kegiatan pembelajaran menghargai inisiatif siswa dalam menyampaikan 
gagasannya. 

2) Mengatur tata ruang belajar 
Tata ruang kelas pada siklus II sudah diatur guru dengan tepat dan didesain guru 
secara variatif. Hal ini ditunjukkan dari jawaban 26 siswa atau 92,86% yang 
mengemukakan bahwa setiap mengajar guru IPA telah mengatur tempat duduk 
siswa.  

3) Melibatkan siswa untuk kerja kelompok 
Pada aspek melibatkan siswa untuk kerja kelompok, pada siklus II ini menunjukkan 
bahwa guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran IPA sudah melibatkan 
siswa untuk berdisikusi. Dari 28 siswa, 24 siswa atau 85,71% sudah merasa bahwa 
guru dalam kegiatan pembelajaran sudah melibatkan siswa untuk berdiskusi. 

4) Menumbuhkan sikap ingin tahu siswa 
Pada aspek menumbuhkan sikap ingin tahu siswa pada siklus II ini, guru sudah 
menumbuhkan sikap ingin tahu siswa melalui pemberian kuis untuk dijawab siswa. 
Dari 28 siswa, 27 siswa atau 96,43% menganggap bahwa dalam kegiatan 
pembelajaran guru sudah memberikan pertanyaan kuis. 

5) Menciptakan kondisi pembelajaran yang menyenangkan 
Kondisi kegiatan belajar mengajar pada siklus I sudah menunjukkan kondisi 
pembelajaran yang menyenangkan. Hal ini dapat dilihat dari penilaian siswa yang 
menunjukkan 25 siswa atau 89,29% menilai bahwa guru dalam melaksanakan 
pembelajaran IPA sudah menciptakan kondisi yang menyenangkan.  

Kemudian dari hasil penilaian teman sejawat (Ibu Triningsih dan Ibu Siti 
Sulikhah) tentang pengamatan kegiatan guru dalam pembelajaran  juga menunjukkan 
hasil serupa. Berdasarkan dari hasil pengamatan aktivitas guru dalam pembelajaran 
siklus II ini diketahui bahwa aktivitas guru dalam pembelajaran menunjukkan kategori 
baik. Hal ini berdasarkan dari nilai hasil observasi aktivitas guru dalam pembelajaran 
sebesar 88,88, yang termasuk dalam kategori baik.  
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Sedangkan hasil pengamatan aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran 
pada siklus I ini sebagai berikut: 
1) Keaktifan siswa 

Keaktifan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran IPA pada siklus II ini 
sudah tidak ada siswa yang tidak senang mengerjakan tugas. Dari 28 siswa, 22 
siswa atau 78,57% senang mengerjakan tugas dan 6 siswa atau 21,43% kurang 
senang mengerjakan tugas yang diberikan guru dalam pembelajaran. 

2) Inisiatif siswa 
Pada siklus II ini, sebagian besar siswa sudah menunjukkan sikap memberikan 
tanggapan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan guru. Dari 28 siswa, 
siswa yang selalu memberi tanggapan sejumlah 13 siswa atau 46,43%. 
Sedangkan siswa yang memberikan tanggapan berjumlah 15 siswa atau 53,57% 
dan yang jarang memberikan tanggapan sudah tidak ada.   

3) Konsentrasi siswa 
Pada aspek konsentrasi belajar siswa, pada siklus II ini siswa yang kurang 
memperhatikan pelajaran sudah tidak ada. Siswa yang selalu memperhatikan 
sejumlah 17 siswa atau 60,71% dan yang memperhatikan materi pelajaran 
berjumlah 11 siswa atau 39,29%. 

4) Kerjasama 
Pada aspek kerjasama siswa, pada siklus II ini menunjukkan siswa sudah 
bekerjasama dengan baik dengan temannya. Dari 28 siswa, 22 siswa atau 
78,57% siswa selalu mengerjakan secara kerjasama dengan temannya. 
Sedangkan 6 siswa atau 21,43% mengerjakan tugas sendiri dan siswa yang diam 
saja tidak mengerjakan tugas dalam siklus II ini sudah tidak ada. 

Hasil wawancara dengan kolaborator juga menunjukkan hasil serupa. Kedua 
kaloborator (Ibu Triningsih dan Ibu Siti Sulikhah) memberikan penjelasan yang hampir 
sama, yaitu bahwa dalam siklus II ini peneliti sudah bisa meningkatkan aktivitas siswa 
dalam mengikuti kegiatan pembelajaran melalui penerapan model kooperatif tipe TPS 
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(Think Pair Share). Siswa yang tidak aktif, tidak inisiatif, tidak konsentrasi, dan tidak 
kerjasama sudah tidak ada. 

b. Tes 
 pada aspek kognitif maupun hasil belajar siswa aspek keterampilan sosial. 

Berdasarkan dari hasil belajar siswa aspek kognitif,  peneliti mendapatkan data hasil tes 
yang dilakukan pada akhir siklus. Tes yang diberikan berupa tes tertulis dalam bentuk 
isian.   

Adapun melalui tes hasil belajar IPA siswa pada siklus II ini, peneliti 
mendapatkan data nilai hasil belajar siswa adalah seperti pada tabel 4.5 berikut: 

Tabel 4.5 
Hasil Tes Formatif IPA Pada Siklus II 

 
No Uraian Jumlah Siswa Persentase 
1 Siswa yang Tuntas 25 89,29% 
2 Siswa yang Belum Tuntas 3 10,71% 
 Jumlah 28 100%  

 
Berdasarkan tabel di atas, hasil tes yang diperoleh siswa pada siklus II adalah 25 

siswa mencapai ketuntasan minimal (KKM) atau 89,29% siswa yang mencapai 
ketuntasan. Sedangkan 3 siswa atau 10,71% siswa belum mencapai ketuntasan minimal 
(KKM). Agar lebih jelas mengenai hasil tes formatif IPA pada siklus II dapat dilihat pada 
grafik sebagaimana berikut: 

 

Grafik 4.3 
 ( Hasil Tes Formatif IPA Pada Siklus II ) 
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Berdasarkan dari data-data di atas, terlihat dengan jelas bahwa nilai hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran IPA pada siklus II sudah mengalami peningkatan bila 
dibandingkan dari siklus I. Siswa yang sudah mencapai nilai ketuntasan belajar sudah 
mencapai 25 siswa atau 89,29%. Nilai rata-rata IPA juga meningkat menjadi 81,78.  

Adapun hasil belajar siswa pada aspek keterampilan sosial bahwa dengan 
diterapkannya model kooperatif tipe TPS (Think Pair Share) dalam pembelajaran IPA, 
siswa yang kurang aktif, kurang konsentrasi, dan kurang bekerjasama serta diam saja 
dalam mengikuti kegiatan pembelajaran sudah tidak ada. Hal ini menujukkan adanya 
peningkatan aktivitas siswa bila dibanding pada pra siklus dan sklus I.  

Hasil wawancara dengan kolaborator juga menunjukkan hasil serupa. Kedua 
kaloborator (Ibu Triningsih dan Ibu Siti Sulikah ) memberikan penjelasan yang hampir 
sama, yaitu bahwa dalam siklus II ini peneliti sudah bisa meningkatkan aktivitas siswa 
sepenuhnya dalam mengikuti kegiatan pembelajaran melalui penerapan model kooperatif 
tipe TPS (Think Pair Share).  

 
4.1.3.4 Refleksi dan Evaluasi Kegiatan Siklus II 

Berdasarkan dari data-data yang peneliti kumpulkan bersama mitra kolaborasi 
pada siklus II sebagaimana tercantum di atas, maka selanjutnya tim peneliti melakukan 
kegiatan refleksi untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran siklus II. Refleksi ini 
dilakukan dengan cara menganalisis data-data yang terkumpul mengenai kelebihan, 
kekurangan, maupun hambatan-hambatan yang terjadi selama pembelajaran untuk 
dicarikan solusinya. Dalam kegiatan refleksi ini peneliti berdisikusi dengan 
pengamatan/kolaborator dan selanjutnya peneliti jadikan dasar pertimbangan apakah 
peneliti perlu melaksanakan tindakan pada siklus berikutnya.  

Sedangkan dilihat dari hasil observasi terhadap aktivitas guru dalam kegiatan 
belajar mengajar pada siklus II ini menunjukkan peningkatan bila dibanding dengan pra 
siklus dan siklus I. Hal ini dapat dilihat pada siklus II, guru dalam melaksanakan kegiatan 
pembelajaran sudah memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengajukan 
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pendapat. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih banyak aktif dalam 
kegiatan pembelajaran. Guru menghargai inisiatif siswa dalam menyampaikan gagasan-
gagasan yang dimilikinya. Guru sudah bertindak sebagai fasilitator. 

Dilihat dari tata ruang kelas, pada siklus II sudah diatur guru dengan tepat dan 
didesain guru secara variatif. Tempat duduk siswa ditata secara berputar untuk masing-
masing kelompok. Sehingga siswa saling berhadapan satu dengan yang lainnya dalam 
anggota kelompok. Hal ini menjadikan keaktifan siswa dalam berkerjasama dalam 
kelompoknya.  

Kemudian dilihat dari aspek pelibatan siswa dalam kerja kelompok, guru dalam 
melaksanakan kegiatan pembelajaran pada siklus II, guru lebih banyak menyampaikan 
materi pelajaran secara kerja kelompok. Sehingga siswa terbiasa untuk melakukan kerja 
kelompok. Guru sudah melaksanakan pendekatan kelompok. Setelah kerja kelompok 
selesai, guru juga sudah memberikan kesempatan siswa untuk mempresentasikan hasil 
kerja kelompok tersebut. Kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan guru pada kondisi 
siklus II juga memberikan kesempatan siswa untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan 
maupun menanggapi masalah yang disampaikan guru. Guru memberikan siswa 
kesempatan untuk bertanya. Selain itu, guru untuk menumbuhkan sikap ingin tahu siswa 
adalah dengan memberikan kuis. 

Sehingga kondisi kegiatan belajar mengajar pada siklus II sudah menunjukkan 
kondisi pembelajaran yang sangat menyenangkan. Hal ini dapat dilihat dari semangat 
siswa dalam mengikuti pembelajaran. Siswa merasa senang dan gembira dalam 
mengikuti pembelajaran. Selain itu, siswa juga menganggap pembelajaran IPA yang 
dilaksanakan guru di kelas sangat menyenangkan sehingga siswa menjadi lebih 
bersemangat dalam belajar. Adanya peningkatan aktivitas siswa ini akan mampu 
menjadikan nilai IPA siswa menjadi lebih meningkat dari sebelumnya.  

Sedangkan dari data yang peneliti peroleh, aktivitas siswa dalam mengikuti 
pembelajaran pada siklus II sudah mengalami peningkatan. Siswa yang kurang aktif, 
kurang konsentrasi, dan kurang bekerjasama serta diam saja dalam mengikuti kegiatan 
pembelajaran sudah tidak ada.  Selain itu, nilai ketuntasan belajar IPA juga sudah 



51 
 

mencapai mencapai 89,28%. Dengan demikian, nilai ketuntasan belajar siswa pada mata 
pelajaran IPA pada siklus II ini sudah mencapai indikator kinerja yang peneliti lakukan.  

Dengan memperhatikan masukan dari kolaborator, peneliti dapat menjelaskan 
bahwa ada beberapa kelebihan dan kelemahan dalam penerapan model kooperatif tipe 
TPS (Think Pair Share). Adapun kelebihan kegiatan pembelajaran pada siklus II melalui 
penerapan metode TPS adalah dapat meningkatkan aktivitas guru dalam mengajar dan 
aktivitas guru dalam belajar. Penerapan model kooperatif tipe TPS (Think Pair Share) 
akan mampu menjadikan kegiatan pembelajaran lebih menyenangkan, siswa lebih aktif 
dan bekerjasama dengan temannya. Adanya peningkatan aktivitas siswa tersebut akan 
dapat menjadikan hasil belajar siswa akan lebih meningkat. 

Sedangkan kelemahan yang ditemukan dalam kegiatan pembelajaran siklus II 
adalah bahwa pembelajaran melalui penerapan model kooperatif tipe TPS (Think Pair 

Share) akan membawa hasil yang maksimal jika skenario pembelajaran yang telah 
disusun oleh guru dilaksanakan dengan sepenuhnya oleh siswa dan guru memanfaatkan 
media pembelajaran, terutama media audio visual. 

Dengan memperhatikan indikator kinerja yang telah ditetapkan, peneliti menilai 
bahwa penelitian tindakan yang telah dilaksanakan sampai siklus II ini sudah berhasil. 
Indikator kinerja yang telah peneliti tetapkan, yaitu minimal 85% siswa mencapai nilai 
ketuntasan minimal IPA sebesar 75 sudah tercapai.  Melihat data tersebut, maka peneliti 
sudah tidak melaksanakan tindakan pada siklus berikutnya 

4.1.3.5 Program Tindak Lanjut 
Dengan memperhatikan data tes hasil belajar pada siklus II, peneliti membuat 

program perbaikan dan program penganyaan. Program penganyaan diberikan kepada 
siswa yang telah mencapai nilai ketuntasan sejumlah 25 siswa. Sedangkan program 
perbaikan diberikan kepada siswa yang belum mencapai nilai ketuntasan sejumlah 3 
siswa. Pemberian program pengayaan dan perbaikan peneliti berikan melalui pemberian 
tes berupa pekerjaan rumah. 
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4.2 Hasil Analisis Data 
Setelah peneliti melaksanakan 2 (dua) kali siklus pembelajaran maka terkumpul 

data-data penelitian. Penilaian terhadap variabel terpengaruh (Y) yaitu tentang hasil 
belajar IPA siswa dari pra siklus sampai siklus II berakhir juga menunjukkan adanya 
peningkatan ketuntasan belajar siswa. Sebelum adanya tindakan (pra siklus) hasil belajar 
siswa baru 39,28% siswa yang mencapai nilai ketuntasan. Hal ini berarti masih 60,71% 
siswa yang belum mencapai nilai Ketuntasan Minimal (KKM).   

Kemudian pada siklus I, hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA meningkat 
menjadi 60,71% atau mengalami peningkatan sebesar 21,42% dibanding dengan pra 
siklus. Hal ini berarti ada 39,29% siswa yang belum mencapai nilai ketuntasan minimal. 
Pada siklus II, hasil belajar siswa meningkat menjadi 89,29% atau hanya 10,71% siswa 
yang belum mencapai nilai ketuntasan minimal. Hal ini berarti bahwa hasil belajar siswa 
pada siklus II ini sudah mencapai indikator kinerja yang telah peneliti tetapkan yaitu 75%. 
Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel 4.6 dan Grafik 4.4 berikut: 

Tabel 4.6 
Analisis Data Ketuntasan Belajar Siswa 

No Kriteria Persentase Ketuntasan 
Pra Siklus Siklus I Siklus II 

1 Tuntas 39,29% 60,71% 89,29% 
2 Belum Tuntas 60,71% 39,29% 10,71% 
 Jumlah 100% 100% 100% 
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Grafik 4.4 
( Analisis Data Ketuntasan Belajar Siswa )  

 
Selanjutnya nilai rata-rata kelas juga menunjukkan hasil peningkatan mulai 

dari pra siklus sampai siklus II. Pada pra siklus nilai rata-rata kelas baru mencapai 
66,78. Kemudian pada siklus I naik menjadi 74,64 atau mengalami peningkatan 
sebesar 7,86. Begitu juga pada siklus II juga mengalami peningkatan bila 
dibandingkan pada siklus I. Pada siklus II ini nilai rata-rata kelas siswa meningkat 
menjadi 81,78 atau mengalami peningkatan sebesar 7,14 bila dibanding dengan 
siklus I. Hal ini menunjukkan adanya pencapaian indikator kinerja yang telah peneliti 
tetapkan. 

4.3 Pembahasan 
Berdasarkan dari deskripsi dan analisis data yang peneliti sajikan di atas, dapat 

dilihat beberapa temuan selama penelitian. Kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan 
guru dari pra siklus sampai siklus II terus mengalami peningkatan dari segi kualitas. 
Sebelum pra siklus, kegiatan pembelajaran masih dilaksanakan secara monoton dan guru 
masih dominan dalam pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari metode yang 
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digunakannya. Guru masih menggunakan metode ceramah dalam menyampaikan materi 
pelajaran. Akibatnya siswa lebih banyak menerima pelajaran bukan melaksanakan 
pengalaman belajar. Hal ini menyebabkan pembelajaran kurang menyenangkan dan 
membosankan bagi siswa. Siswa kurang tertarik dan perhatian terhadap materi yang 
disampaikan sehingga nilai ketuntasan belajar siswa menjadi rendah.  

Setelah dilaksanakan tindakan, kualitas pembelajaran yang dilaksanakan guru 
terus mengalami peningkatan. Pada siklus I, guru mampu menyajikan pembelajaran lebih 
baik bila dibanding pra siklus. Siswa sudah merasakan kondisi pembelajaran yang 
dilaksanakan guru sudah menyenangkan dan siswa sudah terlatih untuk kerjasama. 
Akibatnya keaktifan, inisiatif, konsentrasi dan kerja sama siswa meningkat. Semua 
peningkatan aktivitas belajar siswa ini berdampak pada peningkatan hasil belajar siswa 
dalam ranah kognitif yang ditunjukkan oleh meningkatkan hasil tes secara signifikan. 

Kemudian dari hasil angket siswa, dapat dilihat adanya perubahan sikap siswa 
terhadap mata pelajaran IPA dan proses pembelajaran yang dilakukan guru. Pada kondisi 
awal (pra siklus) siswa masih menganggap bahwa pembelajaran IPA termasuk mata 
pelajaran yang sulit. Namun setelah guru menerapkan metode kooperatif tipe TPS (Think 

Pair Share), siswa  menganggap mata pelajaran IPA lebih mudah dan proses 
pembelajaran yang dilakukan guru sudah dirasa lebih menyenangkan. Hal ini 
menunjukkan bahwa penggunaan metode yang dapat mengaktifkan dan membangun 
kerjasama siswa sangat diperlukan dalam kegiatan pembelajaran.  

Metode yang demikian akan mampu menjadikan kondisi pembelajaran tidak 
membosankan dan lebih menyenangkan, sehingga siswa akan lebih terkonsentrasi dan 
termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. Adanya konsentrasi atau perhatian merupakan 
salah satu indikator adanya minat belajar yang ada pada diri siswa. Berdasarkan teori 
yang dikemukakan oleh ahli, siswa yang berminat akan mampu menunjukkan hasil 
belajar yang lebih baik daripada yang tidak memiliki minat belajar.  

Hal ini akan berdampak pada meningkatnya nilai ketuntasan belajar siswa dan 
nilai rata-rata siswa. Nilai ketuntasan belajar siswa yang semula rendah setelah guru 
menerapkan metode pembelajaran yang dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam 
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pembelajaran akan mampu meningkatkan nilai ketuntasan belajar dan nilai rata-rata 
siswa. Sehingga nilai hasil belajar siswa dapat tercapai secara optimal. 

Berdasarkan dari uraian di atas, maka dapat pneliti kemukakan bahwa 
penerapan metode Think Pair Share (TPS) mampu meningkatkan aktivitas siswa dalam 
pembelajaran. Siswa menjadi lebih aktif, inisiatif, konsentrasi dan kerjasama dengan 
teman yang lain. Meningkatnya aktivitas siswa dalam pembelajaran ini telah dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa. Dengan demikian, metode Think Pair Share dapat 
diterapkan dalam pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

 
 

 


