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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Deskripsi Kondisi Awal 

Pembelajaran pra siklus dilaksanakan pada Hari Senin, 15 Oktober 2012 di kelas IV 

SDN Sumbermulyo 03 tentang Panca indera, yang hasilnya terlihat pada hasil pengamatan 

(observasi) dan hasil belajar siswa. Pada evaluasi penulis mengukur hasil belajar siswa 

dengan tes tertulis. Masih banyak siswa yang memperoleh nilai di bawah KKM atau kurang 

dari 70. Hasil ketuntasan belajar siswa dapat dilihat dalam tabel berikut: 

  

Tabel 4.1 

Hasil ketuntasan belajar IPA pada Pra siklus siswa kelas IV  

SDN Sumbermulyo 03 semester I 2012/2013 

 

No Ketuntasan Belajar Jumlah Siswa 

Jumlah Persentase 

1 Tuntas 11 58 % 

2 Belum Tuntas 8 42 % 

 Jumlah 19 100 % 

 

Dari tabel 4.1 di atas dapat kita ketahui bahwa siswa yang mencapai ketuntasan 

atau yang mendapatkan nilai 70 ke atas baru 11 orang siswa. Sedangkan siswa yang 

belum mencapai ketuntasan atau yang mempunyai nilai di bawah nilai 70 adalah  orang 

siswa.  

Hasil belajar yang kita lihat pada tabel di atas disebabkan  karena metode 

pembelajaran yang dipergunakan oleh guru masih konvensional, yaitu metode ceramah 

yang masih dominan dan penggunaan alat peraga yang belum sesuai. Dengan adanya 

ceramah yang dominan menjadikan siswa menjadi pasif, kurang semangat, dan cenderung 

tidak memperhatikan penjelasan dari guru. Setiap diberi pertanyaan siswa tidak 

berkonsentrasi. Masih banyak siswa yang belum memperhatikan pelajaran. 
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4.2 Deskripsi Hasil Siklus I 

4.2.1 Perencanaan Tindakan 

Siklus I terdiri dari tiga pertemuan yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 20 

Oktober 2012, Kamis, 25 Oktober 2012 dan Sabtu, 27 Oktober 2012. Persiapan yang 

dilaksanakan peneliti sebelum pelaksanaan Siklus I adalah:  

1) Kegiatan awal 

a) Guru melakukan appersepsi dan menyampaikan semua tujuan pembelajaran 

yang ingin dicapai. 

2) Kegiatan inti 

a) Eksplorasi 

- Guru menyajikan / menyampaikan informasi. Guru memberikan penjelasan 

tentang materi pelajaran.  

- Guru menjelaskan kepada siswa tentang bagaimana cara membagi kelompok 

belajar dan membantu setiap kelompok agar melakukan transisi secara 

efesienien. 

b) Elaborasi 

- Guru memberikan tugas berupa Lembar Kerja yang berisi komik dengan 

paragrap rumpang yang harus dilengkapi. 

- Siswa mengerjakannya secara berkelompok dan ditampilkan oleh 

perwakilan siswa 

c) Konfirmasi 

- Guru memberikan penilaian pada hasil kerja kelompok siswa. 

- Guru memberikan penguatan berupa sanjungan atau pujian kepada siswa 

yang berhasil. 

3) Kegiatan penutup  

- Guru menyimpulkan materi pelajaran. 

- Guru memberikan evaluasi berupa tes formatif pada pertemuan ketiga. 

- Guru melakukan refleksi. 

 

4.2.2 Pelaksanaan Tindakan 

Tindakan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yaitu: 

1 Membuka pelajaran 
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a. Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam dan mengabsen siswa 

pada setiap pertemuan. 

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada setiap pertemuan. 

 

2 Apersepsi 

a. Pada tahap ini guru memberikan beberapa pertanyaan yang berhubungan 

dengan materi, guru menunjukkan konsep IPA dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Memberi waktu pada siswa untuk mengungkapkan pengalaman pribadinya 

yang berhubungan dengan materi pelajaran. 

3 Pembentukan kelompok dan pelaksanaan diskusi. 

a. Setelah guru memberikan penjelasan singkat, guru membentuk kelompok 

siswa untuk mempersiapkan diskusi.  

b. Dengan kelompok inilah nantinya akan membahas permasalahan dalam 

Lembar Kerja Siswa berupa komik yang telah dipersiapkan oleh guru. 

c. Pelaksanaan diskusi dilaksanakan pada pertemuan 1 dan pertemuan 2. 

d. Pada saat diskusi guru memberikan bimbingan untuk menambah pemahaman 

siswa tentang materi yang sedang dipelajari. 

4 Tes Evaluasi 

a. Pada akhir kegiatan pada pertemuan ketiga diadakan tes formatif untuk 

mengukur kemampuan siswa dalam memahami materi pelajaran dan bersikap 

seperti yang telah diajarkan oleh guru pada pertemuan sebelumnya. 

b. Siswa secara individu mengerjakan soal tersebut, dan guru atau peneliti 

mengoreksi hasil pekerjaan siswa. 

Gambaran sekilas pelaksanaan siklus I adalah guru tidak lagi mendominasi 

pembelajaran, metode ceramah tidak lagi kelihatan dominan. Siswa tampak aktif 

berdiskusi dalam kelompok masing. Suasana pembelajaran nampak lebih meriah dan 

siswa sangat antusias mengikuti pelajaran. 

 

4.2.3 Hasil Pengamatan 

Pengamatan pada siklus I dilaksanakan pada saat pembelajaran berlangsung. 

Observasi dilakukan oleh teman sejawat yang telah ditunjuk oleh peneliti yaitu Siti 

Marfuah, S. Pd. Observer mengikuti proses pembelajaran pada pertemuan 1 dan 2 
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terutama pada pelaksanaan diskusi yang dilaksanakan di kelas IV SDN Sumbermulyo 

03. 

Hasil pengamatan terhadap pelaksanakan pembelajaran pada siklus I adalah 

sebagai berikut: 

 
Tabel 4.2 

HASIL PENILAIAN KEGIATAN GURU PERTEMUAN I SIKLUS I 

 

 Komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Skor 

I Tahap Pra Pembelajaran 1 2 3 4 

1 Kesiapan, ruang, alat dan media pembelajaran  √   
2 Memeriksa kesiapan siswa √    
II Membuka Pelajaran     
1 Kesesuaian appersepsi dengan materi  √   
2 Menyampaikan kompetensi atau tujuan yang ingin dicapai  √   
III Kegiatan inti pembelajaran     
A Penguasaan materi pelajaran     
1 Menunjukkan penguasaan materi  √   
2 Menyampaikan materi sesuai hirarki pembelajaran √    
3 Mengaitkan materi dengan realitas kehidupan  √   
B Pendekatan/Strategi pembelajaran     
1 Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tujuan  √   
2 Melaksanakan perencanaan pembelajaran secara runtut  √   
3 Melaksanakan pembelajaran secara kontekstual   √   
4 Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu  √   
5 Menguasai kelas  √   
C Pemanfaatan media/sumber belajar     
1 Menghasilkan kesan media yang menarik    √  
2 Penggunaan media secara efektif dan efisien  √   
D Penilaian proses dan hasil belajar     
1 Memantau kemajuan belajar  √   
2 Melakukan penilaian sesuai dengan tujuan pembelajaran  √   
E Penggunaan bahasa     
1 Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar  √   
IV Penutup     
1 Merangkum materi pembelajaran dengan melibatkan siswa  √   
2 Melakukan refleksi  √   
3 Memberikan tindak lanjut  √   

Jumlah Skor 2 34 3  
 

Penilaian dilaksanakan dengan pemberian skor dengan kriteria sebagai berikut: 

0 – 20  = kurang 
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21 – 40 = cukup 

41 – 60 = baik 

61 – 80 = baik sekali 

 

Jumlah Skor = 39 Kriteria cukup 

 

Tabel 4.3 

HASIL PENILAIAN KEGIATAN GURU PERTEMUAN II SIKLUS I 

 
No Komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Skor 

I Tahap Pra Pembelajaran 1 2 3 4 

1 Kesiapan, ruang, alat dan media pembelajaran  √   
2 Memeriksa kesiapan siswa   √  
II Membuka Pelajaran     
1 Kesesuaian appersepsi dengan materi  √   
2 Menyampaikan kompetensi atau tujuan yang ingin dicapai  √   
III Kegiatan inti pembelajaran     
A Penguasaan materi pelajaran     
1 Menunjukkan penguasaan materi  √   
2 Menyampaikan materi sesuai hirarki pembelajaran  √   
3 Mengaitkan materi dengan realitas kehidupan  √   
B Pendekatan/Strategi pembelajaran     
1 Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tujuan  √   
2 Melaksanakan perencanaan pembelajaran secara runtut  √   
3 Melaksanakan pembelajaran secara kontekstual   √   
4 Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu  √   
5 Menguasai kelas  √   
C Pemanfaatan media/sumber belajar     
1 Menghasilkan kesan media yang menarik    √  
2 Penggunaan media secara efektif dan efisien  √   
D Penilaian proses dan hasil belajar     
1 Memantau kemajuan belajar  √   
2 Melakukan penilaian sesuai dengan tujuan pembelajaran  √   
E Penggunaan bahasa     
1 Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar  √   
IV Penutup     
1 Merangkum materi pembelajaran dengan melibatkan siswa  √   
2 Melakukan refleksi  √   
3 Memberikan tindak lanjut  √   

Jumlah Skor  36 6  
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Penilaian dilaksanakan dengan pemberian skor dengan kriteria sebagai berikut: 

0 – 20  = kurang 

21 – 40 = cukup 

41 – 60 = baik 

61 – 80 = baik sekali 

 

Jumlah Skor = 42 Kriteria baik  

 
Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh observer yaitu Ibu Siti 

Marfuah, S. Pd. Sudah menunjukkan kriteria penilaian yang baik namun masih perlu 

banyak peningkatan. 

Berdasarkan hasil penilaian pada tes formatif diperoleh data nilai siswa. Dari data 

tersebut menunjukkan bahwa siswa yang mencapai ketuntasan belajar baru 74 %, 

sedangkan yang belum tuntas masih 26 %. Data ketuntasan dapat kita lihat pada tabel 

4.5 berikut: 

Tabel 4.4 

Hasil ketuntasan belajar IPA pada siklus I  Pertemuan III siswa kelas IV  

SDN Sumbermulyo 03 semester I 2012/2013 

 

No Ketuntasan Belajar Jumlah Siswa 

Jumlah Persentase 

1 Tuntas 14 74 % 
2 Belum Tuntas 5 26 % 
 Jumlah 19 100 % 

 

Dari tabel 4.5 di atas dapat kita ketahui bahwa siswa yang mencapai ketuntasan 

atau yang mendapatkan nilai 70 ke atas baru 14 orang siswa. Sedangkan siswa yang 

belum mencapai ketuntasan atau yang mempunyai nilai di bawah atau nilai kurang dari 70 

adalah 5 orang siswa.  

Hasil observasi dapat digunakan sebagai bahan refleksi untuk pelaksanaan 

pembelajaran pada Siklus II.  
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4.2.4 Evaluasi dan Refleksi 

Berdasarkan hasil evaluasi tes formatif dan pengamatan pada Pra Siklus dan Siklus I 

pertemuan ketiga dapat dilihat adanya peningkatan. Perbandingan ketuntasan hasil belajar 

siswa dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut: 

Tabel 4.5 

Perbandingan Ketuntasan Belajar Kondisi Awal dan Siklus I 

 

No Ketuntasan 

Belajar 

Kondisi Awal Siklus I 

Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase 

1 Tuntas 11 58 % 14 74 % 
2 Belum Tuntas 8 42 % 5 26 % 
 Jumlah 19 100 % 19 100 % 

 

Data perbandingan ketuntasan belajar pada tabel 4.6 dapat diperjelas pada 

diagram 4.1 sebagai berikut: 

 

 

 

Gambar 4.1 

Grafik Perbandingan Ketuntasan Belajar Kondisi Awal dan Siklus I 

 

Berdasarkan data-data di atas terlihat bahwa pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran Kooperatif Type STAD menggunakan media komik dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA tentang panca indera. Terjadi kenaikan rata-
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rata nilai dari 65 menjadi 69. Namun kenaikan tersebut belum sesuai harapan karena 

persentase ketuntasan baru mencapai 74 %. Belum sesuai dengan indikator kinerja yang 

diharapkan.  

Hasil refleksi dari proses pembelajaran pada siklus I adalah sebagai berikut: 

a. Sebagian besar siswa belum tertib dalam berdiskusi terutama pada pertemuan 

pertama. 

b. Dalam melakukan apersepsi guru belum maksimal terutama pertemuan pertama. 

c. Siswa belum cepat dan efektif dalam pembentukan kelompok pada pertemuan 

pertama. 

d. Belum semua siswa mampu mengungkapkan pendapat. 

e. Penyimpulan materi masih dilakukan sepenuhnya oleh guru baru ada keterlibatan 

siswa pada pertemuan kedua. 

Berdasarkan refleksi dari siklus I akan dijadikan bahan kajian untuk perbaikan 

pada siklus II. Perbaikan dilakukan pada hal-hal yang masih kurang pada siklus I. 

 

4.3 Deskripsi Hasil Perbaikan Siklus II 

4.3.1 Perencanaan Tindakan 

Siklus II terdiri dari tiga pertemuan yang dilaksanakan pada hari Sabtu 30 

Oktober 2012, Kamis 01 November 2012 dan Sabtu 03 November 2012. Persiapan 

yang dilaksanakan peneliti sebelum pelaksanaan Siklus II adalah: 

1) Kegiatan awal 

a) Guru melakukan appersepsi dan menyampaikan semua tujuan pembelajaran 

yang ingin dicapai. 

2) Kegiatan inti 

a) Eksplorasi 

- Guru menyajikan / menyampaikan informasi. Guru memberikan penjelasan 

tentang materi pelajaran.  

- Guru menjelaskan kepada siswa tentang bagaimana cara membagi 

kelompok belajar dan membantu setiap kelompok agar melakukan transisi 

secara efesienien. 
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b) Elaborasi 

- Guru memberikan tugas berupa Lembar Kerja yang berisi komik dengan 

paragrap rumpang yang harus dilengkapi. 

- Siswa mengerjakannya secara berkelompok dan ditampilkan oleh 

perwakilan siswa 

c) Konfirmasi 

- Guru memberikan penilaian pada hasil kerja kelompok siswa. 

- Guru memberikan penguatan berupa sanjungan atau pujian kepada siswa 

yang berhasil. 

3) Kegiatan penutup  

- Guru menyimpulkan materi pelajaran. 

- Guru memberikan evaluasi berupa tes formatif pada pertemuan ketiga. 

- Guru melakukan refleksi. 

 

4.3.2 Pelaksanaan Tindakan 

Tindakan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yaitu: 

1 Membuka pelajaran 

a. Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam dan mengabsen siswa 

pada setiap pertemuan. 

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada setiap pertemuan. 

2 Apersepsi 

a. Pada tahap ini guru memberikan beberapa pertanyaan yang berhubungan 

dengan materi, guru menunjukkan konsep IPA dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Memberi waktu pada siswa untuk mengungkapkan pengalaman pribadinya 

yang berhubungan dengan materi pelajaran. 

3 Pembentukan kelompok dan pelaksanaan diskusi. 

a. Setelah guru memberikan penjelasan singkat, guru membentuk kelompok siswa 

untuk mempersiapkan diskusi.  

b. Dengan kelompok inilah nantinya akan membahas permasalahan dalam 

Lembar Kerja Siswa berupa komik yang telah dipersiapkan oleh guru. 

c. Pelaksanaan diskusi dilaksanakan pada pertemuan 1 dan pertemuan 2. 
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d. Pada saat diskusi guru memberikan bimbingan untuk menambah pemahaman 

siswa tentang materi yang sedang dipelajari. 

4 Tes Evaluasi 

a. Pada akhir kegiatan pada pertemuan ketiga diadakan tes formatif untuk 

mengukur kemampuan siswa dalam memahami materi pelajaran dan bersikap 

seperti yang telah diajarkan oleh guru pada pertemuan sebelumnya. 

b. Siswa secara individu mengerjakan soal tersebut, dan guru atau peneliti 

mengoreksi hasil pekerjaan siswa. 

 

Gambaran sekilas pelaksanaan siklus II adalah guru tidak lagi mendominasi 

pembelajaran, metode ceramah tidak lagi kelihatan dominan. Siswa tampak aktif 

berdiskusi dalam kelompok masing. Suasana pembelajaran nampak lebih meriah dan 

siswa sangat antusias mengikuti pelajaran. Interaksi antar siswa juga sudah berjalan 

dengan baik, mereka juga telah bekerjasama dengan baik. 

 

4.3.3. Hasil Pengamatan 

Pengamatan pada siklus II dilaksanakan pada pembelajaran pertemuan pertama 

dan kedua berlangsung. Observasi dilakukan oleh teman sejawat yang telah ditunjuk 

oleh peneliti yaitu Ibu Siti Marfuah, S. Pd. Observer mengikuti proses yang dilaksanakan 

di kelas IV SDN Sumbermulyo 03. 

Hasil pengamatan terhadap pelaksanakan pembelajaran pada siklus II adalah 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.6 

 PENILAIAN KEGIATAN GURU PERTEMUAN II SIKLUS I 

 
No Komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Skor 

I Tahap Pra Pembelajaran 1 2 3 4 

1 Kesiapan, ruang, alat dan media pembelajaran   √  
2 Memeriksa kesiapan siswa   √  
II Membuka Pelajaran     
1 Kesesuaian appersepsi dengan materi  √   
2 Menyampaikan kompetensi atau tujuan yang ingin dicapai  √   
III Kegiatan inti pembelajaran     
A Penguasaan materi pelajaran     
1 Menunjukkan penguasaan materi   √  
2 Menyampaikan materi sesuai hirarki pembelajaran  √   
3 Mengaitkan materi dengan realitas kehidupan   √  
B Pendekatan/Strategi pembelajaran     
1 Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tujuan  √   
2 Melaksanakan perencanaan pembelajaran secara runtut  √   
3 Melaksanakan pembelajaran secara kontekstual   √   
4 Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu  √   
5 Menguasai kelas   √  
C Pemanfaatan media/sumber belajar     
1 Menghasilkan kesan media yang menarik    √  
2 Penggunaan media secara efektif dan efisien  √   
D Penilaian proses dan hasil belajar     
1 Memantau kemajuan belajar   √  
2 Melakukan penilaian sesuai dengan tujuan pembelajaran  √   
E Penggunaan bahasa     
1 Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar   √  
IV Penutup     
1 Merangkum materi pembelajaran dengan melibatkan siswa  √   
2 Melakukan refleksi   √  
3 Memberikan tindak lanjut  √   

Jumlah Skor  22 27  
 

Penilaian dilaksanakan dengan pemberian skor dengan kriteria sebagai berikut: 

0 – 20  = kurang 

21 – 40 = cukup 

41 – 60 = baik 

61 – 80 = baik sekali 

 

Jumlah Skor = 49   Kriteria baik  
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Tabel 4.7 

HASIL PENILAIAN KEGIATAN GURU PERTEMUAN II SIKLUS I 

 
No Komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Skor 

I Tahap Pra Pembelajaran 1 2 3 4 

1 Kesiapan, ruang, alat dan media pembelajaran   √  
2 Memeriksa kesiapan siswa   √  
II Membuka Pelajaran     
1 Kesesuaian appersepsi dengan materi    √ 
2 Menyampaikan kompetensi atau tujuan yang ingin dicapai   √  
III Kegiatan inti pembelajaran     
A Penguasaan materi pelajaran     
1 Menunjukkan penguasaan materi   √  
2 Menyampaikan materi sesuai hirarki pembelajaran   √  
3 Mengaitkan materi dengan realitas kehidupan   √  
B Pendekatan/Strategi pembelajaran     
1 Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tujuan   √  
2 Melaksanakan perencanaan pembelajaran secara runtut   √  
3 Melaksanakan pembelajaran secara kontekstual    √  
4 Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu    √ 
5 Menguasai kelas    √ 
C Pemanfaatan media/sumber belajar     
1 Menghasilkan kesan media yang menarik     √ 
2 Penggunaan media secara efektif dan efisien   √  
D Penilaian proses dan hasil belajar     
1 Memantau kemajuan belajar   √  
2 Melakukan penilaian sesuai dengan tujuan pembelajaran   √  
E Penggunaan bahasa     
1 Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar   √  
IV Penutup     
1 Merangkum materi pembelajaran dengan melibatkan siswa    √ 
2 Melakukan refleksi   √  
3 Memberikan tindak lanjut   √  

Jumlah Skor   45 20 
 

Penilaian dilaksanakan dengan pemberian skor dengan kriteria sebagai berikut: 

0 – 20  = kurang 

21 – 40 = cukup 

41 – 60 = baik 

61 – 80 = baik sekali 

Jumlah Skor = 65   Kriteria baik sekali 
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Hasil pengamatan yang dilakukan oleh observer yaitu Ibu Siti Marfuah, S. Pd. Sudah 

menunjukkan kriteria penilaian yang sangat baik pada pertemuan kedua.  

Hasil belajar siswa telah mencapai ketuntasan sebesar 89 %, sedangkan yang belum 

tuntas tinggal 11 %. Data ketuntasan dapat kita lihat pada tabel 4.9 berikut: 

 

Tabel 4.8 

Hasil ketuntasan belajar IPA pada siklus II siswa kelas IV  

SDN Sumbermulyo 03 semester I 2012/2013 

 

No Ketuntasan Belajar Jumlah Siswa 

Jumlah Persentase 

1 Tuntas 17 89 % 
2 Belum Tuntas 2  11 % 
 Jumlah 19 100 % 

 

Dari tabel 4.9 di atas dapat kita ketahui bahwa siswa yang mencapai ketuntasan 

atau yang mendapatkan nilai 70 ke atas 17 orang siswa. Sedangkan siswa yang belum 

mencapai ketuntasan atau yang mempunyai nilai di bawah nilai kurang dari 70 hanya 2 

orang siswa.  

Berdasarkan analisa tentang ketuntasan belajar tersebut dapat diketahui bahwa 

dari jumlah siswa kelas IV sebanyak 19 orang yang telah tuntas sebanyak 89 % dan yang 

belum tuntas hanya 11 % atau 2 orang siswa.  

 

4.3.4. Evaluasi dan Refleksi 

Berdasarkan hasil evaluasi tes formatif pada Siklus I dan Siklus II dapat dilihat 

adanya peningkatan. Perbandingan hasil belajar siswa dapat dilihat pada ketuntasan 

belajar siswa yang dapat ditunjukkan perbandingannya pada tabel berikut: 
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Tabel 4.9 

Perbandingan Ketuntasan Belajar Kondisi Awal dan Siklus I 

 

 

No 

 

Ketuntasan 

Siklus I Siklus II 

Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase 

1 Tuntas 11 74 % 17 89 % 
2 Belum Tuntas 8 26 % 2 11 % 
 Jumlah 19 100 % 19 100 % 

 

Data perbandingan ketuntasan belajar pada tabel 4.10 dapat diperjelas pada diagram 

4.2 sebagai berikut: 

 

 

Gambar 4.2 

Grafik Perbandingan Ketuntasan Belajar Siklus I dan Siklus II 

 

Berdasarkan data-data di atas terlihat bahwa pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran Kooperatif type STAD menggunakan media komik dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran IPA tentang Panca Indera, terjadi kenaikan rata-rata nilai 

dari 70 menjadi 76. Ketuntasan telah mencapai 89 % atau lebih dari lebih dari indikator 

kinerja yang hanya 85 % sehingga peneliti tidak perlu lagi melaksanakan siklus berikutnya.  
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4.4. Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian dan tindakan yang telah dilaksanakan dapat 

dinyatakan cukup berhasil. Penerapan model pembelajaran Kooperatif type STAD 

menggunakan media komik dianggap dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV. 

Karena terbukti dari masing-masing pertemuan ada peningkatan hasil nilai formatif siswa. 

Hal tersebut akan dianalisis dalam pembahasan berukut: 

 

4.4.1. Pembahasan Siklus I 

Hasil tindakan pembelajaran pada pembelajaran siklus I berupa hasil tes 

formatif. Berdasarkan hasil observasi akan diperoleh keterangan sebagai berikut: 

a) Proses Pembelajaran Siklus I 

Pada proses pembelajaran siklus I guru dalam menerapkan model pembelajaran 

Kooperatif type STAD menggunakan media komik guru sudah melakukan dengan baik. 

Namun dalam prosesnya masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Sudah ada 

perubahan pada prilaku siswa walaupun belum semua siswa terlibat aktif. 

Dari hasil observasi terhadap siswa terdapat temuan-temuan yang bersifat positif 

yaitu antara lain terjadi peningkatan motivasi belajar siswa. Persaingan antar kelompok 

juga sudah terjadi karena masing-masing kelompok ingin menjadi yang terbaik. 

 

b) Hasil Belajar 

Hasil nilai tes formatif menunjukkan bahwa siswa yang mendapat nilai 70 keatas 

atau yang mencapai ketuntasan belajar adalah 14 orang siswa atau 74 %, sedangkan 

yang belum tuntas masih 5 orang atau  26 %. Terhadap siswa yang belum mengalami 

ketuntasan akan diberikan kesempatan untuk memperbaiki nilainya pada siklus II. 

Berdasarkan refleksi dari siklus I terjadi peningkatan hasil beajar siswa melalui 

penerapan model pembelajaran Kooperatif type STAD menggunakan media komik. 

Terjadi peningkatan ketuntasan belajar siswa yang semula hanya 54 % menjadi 74 %. 

Belum semua siswa mencapai ketuntasan seperti yang diharapkan karena ada 

sebagian siswa yang belum memahami materi pelajaran. 

Pada siklus ini dapat dikatakan bahwa proses pembelajaran belum berhasil 

Karena ketuntasan belajar belum mencapai 85 %. Hal ini disebabkan karena 
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penerapapan model pembelajaran Kooperatif type STAD menggunakan media komik 

pada proses pembelajaran yang dilakukan oleh peneliti belum maksimal. 

 

4.4.2. Pembahasan Siklus II 

Hasil tindakan pembelajaran pada pembelajaran siklus II berupa hasil tes 

formatif. Berdasarkan hasil observasi akan diperoleh keterangan sebagai berikut: 

 

4.4.2.1. Proses Pembelajaran Siklus II 

Segala kekurangan yang terjadi pada siklus I telah diperbaiki pada siklus II. 

Hasil pembelajaran yang telah dilakukan  guru dalam menerapkan model pembelajaran 

Kooperatif type STAD menggunakan media komik mata pelajaran IPA materi penyakit 

yang berhubungan dengan panca indera sudah menunjukkan adanya perubahan. Siswa 

telah aktif dalam berdiskusi. Sebagian siswa juga sudah aktif bertanya jika mengalami 

kesulitan. 

4.4.2.2. Hasil Belajar 

Hasil tes dari siklus II menunjukkan bahwa siswa yang mendapat nilai 70 keatas 

adalah 17 orang siswa atau 89 %. 

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa siswa yang mencapai ketuntasan 

belajar talah mencapai 89 %, sedangkan yang belum tuntas tinggal 11 %. Terhadap 2 

siswa yang belum mencapai ketuntasan diberikan program remidial yang nantinya akan 

dipergunakan untuk memperbaiki nilai tes formatif. 

Hasil dari siklus I dan siklus II terjadi perubahan yang signifikan baik dari 

ketuntasan belajar maupun hasil rata-rata nilai formatif siswa. Terhadap 2 siswa yang 

belum mencapai ketuntasan tersebut diberikan penanganan khusus. Hasil ketuntasan 

belajar siswa ada peningkatan sekitar 15 % dibandingkan silklus I.  

 

4.5.  Pembahasan 

Berdasarkan hasil tindakan dapat diketahui telah terjadi peningkatan hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran IPA di SDN Sumbermulyo 03 Kecamatan Winong Kabupaten 

Pati semester I Tahun pelajaran 2012/2013. Peningkatan nilai rata-rata yaitu 65 pada 

kondisi awal menjadi 70 pada Siklus I dan menjadi 76 pada Siklus II.  
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Keberhasilan tersebut terjadi karena langkah-langkah pembelajaran model 

kooperatif tipe STAD seperti teori yang telah di kemukakan oleh para pakar seperti yang 

telah dikemukakan pada BAB II Laporan Skripsi ini. Langkah-langkah tersebut peneliti 

terapkan dalam pembelajaran di kelas pada siklus I dan siklus II dengan prosedur yang 

sama. Selama proses pembelajaran dilakukan pengamatan oleh observer yang berasal 

dari teman sejawat dengan hasil pengamatan seperti telah dikemukakan pada tabel 4.3, 

4.4, 4.7, dan 4.8. dari tabel tersebut terjadi peningkatan kriteria dari  cukup menjadi baik 

dan akhirnya menjadi baik sekali.  

 Penelitian ini telah dikatakan berhasil karena tujuan dari penelitian telah tercapai. 

Indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelum penelitia juga telah tercapai. Langkah-

langkah pembelajaran sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh para peneliti terdahulu 

dapat diterapkan dengan baik dan mendapat respon yang baik dari siswa pada penelitian 

yang dilakukan oleh penulis. 


