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BAB  IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
4.1. Pelaksanaan Tindakan Siklus I 
a. Perencanaan Tindakan 

Perbaikan pembelajaran pada siklus I dilakukan untuk meteri cara tumbuhan hijau 
membuat makanan dengan menerapkan model pembelajaran make a match dengan 
memanfaatkan LCD. Persiapan yang dilakukan penulis untuk melaksanakan siklus I adalah 
membuat RPP, mempersiapkan instrument alat dan bahan untuk penelitian agar tujuan 
pembelajaran dapat tercapai secara maksimal, RPP dan lembar observasi dapat dilihat pada 
lampiran. 
b. Pelaksanaan Tindakan 

Siklus pertama dilaksanakan 2 kali pertemuan yaitu pada tanggal 5 September, 12 
September 2012 bertempat di SD Negeri Mangunlegi kecamatan Batangan Kabupaten Pati. 
Guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan yang sudah direncanakan dalam rencana 
pelaksanaan Pembelajaran. Urutan kegiatan yang dilaksanakan mulai dari kegiatan awal, 
kegiatan inti dan kegiatan akhir. 
1) Pertemuan 1 

Pada kegiatan awal guru membuka pelajaran dengan mengabsen kehadiran siswa 
dan memberikan motivasi dengan menyanyikan lagu. Pada kegiatan inti siswa dibagi menjadi 
dua kelompok yaitu kelompok yang memegang kartu berisi soal dan kelompok yang 
memegang kartu berisi jawaban soal, siswa mendengarkan penjelasan guru tentang cara 
tumbuhan hijau membuat makanan dengan memanfaatkan media elektronik dan siswa 
dibagikan kartu  sesuai dengan kelompoknya kemudian siswa mencari yang memegang kartu 
pasangan jawaban soal masing-masing anak dan yang cepat sebelum waktu yang ditentukan 
mendapatkan pon, pada kegiatan akhir guru bersama siswa membuat simpulan. 
2) Pertemuan 2 

Kegiatan awal guru mengabsen dan memberi motivasi dengan menyanyikan lagu 
secara bersama-sama. Pada kegiatan inti siswa dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok 
yang memegang kartu berisi soal dan kelompok yang memegang kartu berisi jawaban soal, 
siswa mendengarkan penjelasan guru tentang cara tumbuhan hijau membuat makanan 
dengan memanfaatkan media elektronik dan siswa dibagikan kartu  sesuai dengan 
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kelompoknya kemudian siswa mencari yang memegang kartu pasangan jawaban soal masing-
masing anak dan yang cepat sebelum waktu yang ditentukan mendapatkan pon, pada 
kegiatan akhir guru bersama siswa membuat simpulan. 
c. Observasi 
Dari observasi yang dilakukan diperoleh hal-hal berikut: 
1) Guru sudah memberikan informasi pada awal pembelajaran 
2) Dalam melakukan model pembelajaran  make a math yang ditentukan  secara kelompok 

siswa sudah dibimbing guru. 
3) Siswa mulai aktif dengan kegiatan pembelajaran tersebut namun masih ada siswa yang 

mesih bercanda sendiri dan tidak mendengarkan penjelasan guru sehingga dalam 
melakukan model pembelajaran make a match yang di tentukan gurumerasa kebingungan 

d.  Refleksi Siklus I 
Pada pelaksanaan pembelajaran siklus I guru melakukan penilaian tes unjuk kerja 

yaitu kerja pengamatan, model make a match. Dari hasil penilaian dengan pembelajaran yang 
dilakukan oleh guru melalui model pembelajaran make a match dengan memanfaatkan LCD. 

 
4.1.2. Pelaksanaan Tindakan Siklus II 
1. Perencanaan Tindakan 

Pelaksanaan pembelajaran siklus II merupakan perbaikan pembelajaran siklus I. 
Pada dasarnya siklus II memiliki prinsip kerja yang sama dengan pelaksanaan tindakan siklus 
pertama dan dengan langkah pembelajaran sama dengan siklus I. Peneliti berusaha 
memperbaiki semaksimal mungkin pembelajaran dengan materi cara tumbuhan hijau 
membuat makanan.  
2. Pelaksanaan Tindakan 

Siklus II dilaksanakan 2 kali pertemuan pada tanggal 19 September dan 26 
September 2012. Pada siklus II ini siswa masih dibuat dalam   dua kelompok dengan jumlah 
sama dengan siklus I. 
1) Pertemuan 1 

Pada kegiatan awal guru mengabsen kehadiran siswa dan memberi dengan 
meminta siswa menyanyikan lagu secara bersama-sama. Pada kegiatan inti siswa 
mendengarkan penjelasan guru tentang cara tumbuhan hijau membuat makanan. Siswa 
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mengamati gambar tumbuhan hijau  yang di paparkan pada LCD. Siswa juga diminta untuk 
menjelaskan . Pada kegiatan akhir guru bersama siswa membuat simpulan. 
2) Pertemuan 2 

Kegiatan awal guru mengabsen dan memberi motivasi dengan menyanyikan lagu 
secara bersama-sama . Pada kegiatan inti siswa dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok 
yang memegang kartu berisi soal dan kelompok yang memegang kartu berisi jawaban soal, 
siswa mendengarkan penjelasan guru tentang cara tumbuhan hijau membuat makanan 
dengan memanfaatkan media elektronik dan siswa dibagikan kartu  sesuai dengan 
kelompoknya kemudian siswa mencari yang memegang kartu pasangan jawaban soal masing-
masing anak dan yang cepat sebelum waktu yang ditentukan mendapatkan poin, pada 
kegiatan akhir guru bersama siswa membuat simpulan. 
2. Observasi 

Ketika pembelajaran berlangsung, pengamat menganalisis tingkah laku siswa, 
dimana siswa berusaha melakukan eksperimen sesuai penjelasan guru, Pengamat 
mengamati, apakah setiap siswa mengerjakan tugas yang diberikan untuk didiskusikan sesuai 
yang disampaikan guru. 

Peneliti menganalisis yang diperoleh ,kemudian pemgamat mencatat dan 
mengisinya pada lembar observasi yang baru: 
1) Keaktifan siswa. 
2) Berani mengeluarkan pendapat 
3. Refleksi Siklus II 

Setelah melakukan pembelajaran siklus 2 guru bersama teman sejawat merefleksi 
hasil pembelajaran. Dalam siklus II ini penilaian yang digunakan sama yaitu tes unjuk kerja 
dan laporan hasil diskusi 

 
4.2. Hasil Analisis Data 
4.2.1. Hasil Belajar Prasiklus 
Sebelum siklus I dilaksanakan, perlu diketahui terlebih dahulu skor tes yang diperoleh dari 
hasil penilaian pembelajaran yang dilakukan oleh guru dengan pembelajran di dalam kelas 
atau model pembelajaran konvensional. Skor tes yang diperoleh adalah seperti dalam tabel 1 
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Tabel 4.1 
Distribusi frekensi Skor tes Sebelum menerapkan model pembelajaran make a match 
dengan memanfaatkan LCD siswa kelas 5 SD Negeri Mangunlegi Evaluasi sebelum 

Perbaikan ( Pra siklus ) tahun 2012 / 2013 

Skor Jumlah Siswa Prosentase 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

3 
4 
1 
5 
3 
2 

16,7 % 
22,2 % 
5,5  % 
27,8 % 
16,7 % 
11,1 % 

Jumlah 18 100 % 

 
Dari tabel 1 diatas distribusi skor tes yang tidak merata. Hal ini ditunjukkan dengan perbedaan 
skor tes terendah (skor minimal) sebesar 40 dan skor tes tertinggi (skor maksimal) sebesar 90. 
Sedangkan skor rata-rata kelas yang diperoleh sebesar 63,9 ketuntasan belajar yang dicapai 
siswa hanya sebesar 44 %  atau 8 siswa  dan 56 % atau 10 siswa belum tuntas dengan KKM 
70. Hal ini dapat ditunjukkan dengan tabel berikut : 

Tabel 4.2 
Evaluasi sebelum perbaikan ( Pra Siklus ) 2012/2013 

No Indikator Jumlah Siswa 

70 (Tuntas ) 8 44 % 
70( Tidak Tuntas ) 10 56 % 

Jumlah 18 100 % 
 

Gambar 4.1 
 Diagram Ketuntasana Belajar Prasiklus 
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Rendahnya nilai rata-rata siswa yang masih dibawah KKM dan tingkat ketuntasan 
belajar yang rendah maka peneliti akan melakukan sebuah penelitian tindakan kelas sesuai 
dengan rancangan penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Dalam penelitian 
tersebut peneliti akan menerapkan model pembelajaran make a match dengan memanfaatkan 
LCD yang dilakukan dua siklus yaitu pada materi cara tumbuhan hijau membuat makanan. 

 
4.2.2. Hasil belajar siklus I 

Pada pelaksanaan pembelajaran siklus I guru melakukan penilaian tes unjuk kerja 
yaitu kerja pengamatan, model make a match. Dari hasil penilaian dengan pembelajaran yang 
dilakukan oleh guru melalui model pembelajaran make a match dengan memanfaatkan LCD 
diperoleh skor tes yang disajikan melalui tabel berikut : 

Tabel 4.3 
Distribusi frekuensi skor tes pada siklus I siswa kelas 5 SD Negeri Mangunlegi 

semester 1 tahun 2012 /2013 

Skor Jumlah siswa Prosentase ( % ) 

40 
50 
60 
70 
80 
90 

1 
1 
3 
3 
6 
4 

5,5 % 
5,5 % 

16,7 % 
16,7 % 
33,4 % 
22,2 % 

Jumlah 18 100 % 

 
 Dari tabel 3 diatas terlihat bahwa distribusi skor tes nampak tidak merata hal ini 

ditunjukkan dengan perbedaan skor tes yang terendah ( skor minimal ) sebesar 40 dan skor 
tes tertinggi ( skor maksimal ) sebesar 90. Kondisi ini menunjukkan kesenjangan skor yang 
tajam. Skor rata-rata kelas yang diperoleh sebesar 73,3. Ketuntasan belajar yang dicapai 
siswa hanya sebesar 72,2 %  atau 15 siswa  dan 27,8 % atau 3 siswa belum tuntas dengan 
KKM70. Hal ini dapat ditunjukkan dengan tabel berikut : 
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Tabel 4.4 
Distribusi Ketuntasan Belajar siswa pada siklus I kelas 5 SD Negeri Mangunlegi 

semester I tahun 2012 /2013 

Skor Ketuntasan Jumlah siswa  Prosentase ( % ) 

70 ( Tuntas ) 15 72,2 

70 ( Belum Tuntas ) 3 27,8 

Jumlah 18 100  

 
Gambar 4.2 

Diagram Ketuntasan Hasil Belajar Siklus I 

 
Berdasarkan data distribusi skor tes dan distribusi ketuntasan belajar pada 

pembelajaran yang dilakukan didalam kelas dengan data distribusi skor tes dan distribusi 
ketuntasan belajar pada pembelajaran dengan penerapan  model make a match dengan 
memanfaatkan LCD sudah menunjukkan adanya peningkatan. Pada skor tes dan distribusi 
ketuntasan belajar pada pembelajaran yang dilakukan  pada pra siklus hanya mencapai 
ketuntasan 44 % setelah diadakan pembelajaran siklus I ketuntasan menjadi 72,2 %. Dari hasil 
pelaksanaan pembelajaran pada siklus I diketahui bahwa selama pembelajaran siswa terlihat 
sudah aktif namun masih ada beberapa kekurangan antara lain: 
1. Masih ada siswa yang kurang aktif dalam proses pembelajaran baik dalam mencari 

pasangannya maupun mencermati soal. 
2. Siswa kurang berani untuk bertanya pada guru hanya berani bertanya pada temannya 

Berdasarkan tabel 3 bahwa yang mendapat nilai 40 sebanyak 1 siswa, nilai 50 
sebanyak 1 siswa, nilai 60 sebanyak 3 siswa, nilai 70 sebanyak 3 siswa, nilai 80 sebanyak 6 
siswa dan nilai 90 sebanyak 4 siswa yang dapat dilihat pada lampiran nilai maka perlu adanya 
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perbaikan pembelajaran yang dapat dilaksanakan pada siklus II agar hasil belajar siswa 
tercapai secara optimal. 

 
4.2.2. Hasil Belajar Siklus II 

Setelah melakukan pembelajaran siklus 2 guru bersama teman sejawat merefleksi 
hasil pembelajaran. Dalam siklus II ini penilaian yang digunakan sama yaitu tes unjuk kerja 
dan laporan hasil eksperimen. Dari hasil penilaian terhadap unjuk kerja dan produk diperoleh 
hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.5 
Distribusi Frekensi Skor Tes pada siklus II Siswa Kelas 5 SD Negeri Mangunlegi 

semester 1 tahun 2012/2013 

Skor Jumlah Siswa Prosentase (%) 

70 
80 
90 

100 

2 
8 
6 
2 

9,6 
42,8 
38 
9,6 

Jumlah 18 100 

 
Pada tabel 5 distribusi frekuensi skor tes pada siklus II siswa kelas 5 SD Negeri 

Mangunlegi semester 1 tahun 2012/2013 telah menunjukkan persebaran nilai yang masih 
kurang merata. Hal ini ditunjukkan dengan perbedaan skor tes yang terendah ( skor minimal 
sebesar 70 dan sekor tes tertinggi (skor maksimal) sebesar 100. Kondisi ini menunjukkan 
terjadinya peningkatan pada hasil belajar siswa. Skor rata-rata kelas yang diperoleh pada 
siklus II sebesar 84,4. Ketuntasan belajar yang dicapai sebesar 100 % artinya semua siswa 
tuntasmencapai nilai di atas KKM70. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.6 
Distribusi ketuntasan belajar Siswa pada siklus II Kelas 5 SD Negeri Mangunlegi 

semester 1 tahun 2012/2013 

Skor Ketuntasan Jumlah Siswa Prosentase ( %) 

70 ( Tuntas ) 18 100 

70 ( Belum Tuntas ) 0 0 

Jumlah 18 100 
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Gambar 4.3 
Diagram Ketuntasan Hasil belajar Siklus II 

 
Berdasarkan pembelajaran siklus II terlihat semua siswa telah tertarik mengikuti 

pembelajaran. Pada pembelajaran melalui penerapan model make a match dengan 
memanfaatkan media elektronik  membantu siswa mengembangkan potensi berfikirnya. Pada 
saat siswa melakukan kegiatan pembelajaran siswa dilatih untuk berbicara didepan orang 
banyak serta melatih siswa untuk mengeluarkan pendapat. 

 
4.3. Pembahasan  
4.3.1. Gambaran Umum Subyek Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Mangunlegi Kecamatan Batangan Kabupaten Pati. SD ini 
merupakan SD yang terletak di tengah-tengah desa Mangunlegi Kecamatan Batangan 
Kabupaten Pati. Siswa siswi SD Negeri Mangunlegi Kecamatan batangan  adalah berasal dari 
satu desa yang mata pencaharian penduduknya sebagian besar buruh tani. Pada ulangan 
formatif dengan materi cara tumbuhan hijau membuat makanan hasil nilai belajarnya masih 
kurang ( di bawah KKM 70 ). 

Dengan penggunaan metode ceramah yang dilakukan guru selama ini pada mata 
pelajaran IPA, maka siswa-siswi di SD Negeri Mangunlegi kurang memahami materi. Maka 
dengan menerapkan model pembelajaran make a match dengan memanfaatkan LCD yang 
tepat dalam pembelajaran IPA di SD Negeri Mangunlegi karena siswa-siswi dapat melakukan 
dan mengeluarkan pendapat secara langsung. 

Hasil observasi awal di SD Negeri Mangunlegi Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, 
pembelajaran sebelum pelaksanaan tindakan kelas guru mengajar dengan menggunakan 
metode ceramah. Guru cenderung mentransfer ilmu kepada siswa, guru lebih aktif dari pada 
siswa, sehingga siswa dalam pembelajaran tidak bermakna dan mengakibatkan hasil belajar 
rendah. Melihat kondisi pembelajaran yang masih kurang tersebut maka berdampak pada 
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hasil belajar siswa kelas V pada mata pelajaran IPA. Hal ini diindikasikan pada strategi 
pembelajaran yang diberikan guru pada saat proses pembelajaran. 

Penelitian ini berupa Penelitian Tindakan Kelas ( PTK ) yaitu jenis penelitian yang 
bertujuan untuk memperbaiki proses belajar mengajar yang nantinya akan digunakan untuk 
meningkatkan hasil belajar. Penelitian ini akan dilaksanakan dua siklus dengan dua  kali 
pertemuan pada setiap siklusnya , dan tiap pertemuan masing-masing   2 x 35 menit. Setiap 
siklus terdiri dari empat kegiatan pokok yaitu perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi . 

Siklus pertama pertemuan 1 dilaksanakan pada tanggal 5 September 2012 dari 
peserta didik kelas 5 yang berjumlah 18 siswa, membahas materi cara tumbuhan hijau 
membuat makanan. Pada pertemuan 2 tanggal 12 September 2012, dilakukan dengan tujuan 
untuk perbaikan hasil agar maksimal. Dan siklus II pertemuan 1 dilaksanakan pada tanggal 19 
September 2012, pertemuan 2 dilaksanakan pada tanggal 26 September 2012. Berdasarkan 
hasil yang telah diperoleh sebelum pelaksanaan siklus, siswa yang memahami dan menguasai 
materi cara tumbuhan hijau membuat makanan pada pembelajaran IPA hanya 44 %, maka 
peneliti berusaha mengadakan perbaikan  yang dilaksanakan selama 2 siklus dan peneliti 
deskripsikan sebagai berikut: 

 
4.3.2. Pembahasan Hasil Belajar Prasiklus 

Sebelum perbaikan pembelajran dari  18  siswa yang tuntas belajar 8 siswa atau  
hanya 44 %  dan 10 siswa atau 56 % belum tuntas. Hal ini menunjukkan kegagalan dalam 
pembelajaran. Setelah peneliti merefleksi ternyata kegagalan itu disebabkan karena hal-hal 
berikut. 
a. Guru kurang tepat menggunakan metode mengajar 
b. Guru dalam menjelaskan materi terlalu abstrak 
c. Guru belum sama sekali menggunakan model pembelajaran dan media pembelajaran. 
 Kegagalan dalam pembelajaran materi cara tumbuhan hijau membuat makanan maka 
peneliti perlu melakukan perbaikan pembelajaran siklus I       
 
4.3.3. Pembahasan Hasil Belajar Siklus I 

 Pada perbaikan pembelajaran siklus I menerapkan model pembelajaran make a 
match dengan memanfaatkan LCD hasil evaluasi yang diperoleh dari 18 siswa ada 15 atau 
72,2 % siswa belum tuntas belajar, sedangkan 3 siswa atau 27,8% yang tuntas belajar. Nilai 
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rata-rata yang diperoleh pada perbaikan pembelajaran siklus I dibandingkan sebelum 
perbaikan pembelajaran ada peningkatan menjadi  73,3 dari sebelum perbaikan pembelajaran 
nilai rata-rata hanya 63,9. 

Peneliti merefleksi sebab-sebab kegagalan dalam perbaikan pembelajaran    siklus I, 
ternyata pada perbaikan pembelajaran siklus I ditemukan hal-hal sebagai berikut. 
a. Siswa kurang dilibatkan dalam pembelajaran 
b. Guru lebih aktif sendiri dalam pembelajaran. 

Pada  model pembelajaran make a match dengan memanfaatkan LCD , siswa yang 
pasif tidak peduli akan pembelajaran, bermain-main sendiri atau memperhatikan yang lain, 
materi yang  disampaikan guru tidak diterima siswa yang gagal dalam perbaikan pembelajaran 
siklus I, maka peneliti masih perlu melaksanakan perbaikan  pemeblajaran siklus II. 

 
 4.3.4. Pembahasan Hasil Belajar Siklus II 

Pada perbaikan pembelajaran siklus II menerapkan model pembelajaran make a 
match dengan memanfaatkan LCD, yang melibatkan seluruh siswa secara langsung dalam 
pembelajaran, sehingga materi pelajaran akan lebih tahan lama. Menurut Koib dan Suciati 
(2005: 4.2) belajar melalui pengalaman menekankan pada hubungan yang harmonis antara 
belajar, bekerja, serta aktifitas  kehidupan dengan penciptaan pengetahuan itu sendiri. 

Peneliti memperoleh hasil pada perbaikan pembelajaran siklus II dari 18  siswa 
sudah tuntas  semua atau 100 % , dengan nilai rata-rata 84,4 nilai  75   ke atas, maka mata 
pelajaran IPA pada  materi cara tumbuhan hijau membuat makanan  indikator  menjelaskan 
cara tumbuhan hijau membuat makanan, pada kelas 5 semester I SD Negeri Mangunlegi 
Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, tidak melanjutkan ke siklus berikutnya. 

Penggunaan pembelajaran melalui model make a match dengan memanfaatkan 
LCD pada mata pelajaran IPA dengan pokok bahasan cara tumbuhan hijau membuat 
makanan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini dibuktikan dengan adanya 
peningkatan rata-rata kelas dan peningkatan ketuntasan belajar pada pra siklus, siklus I dan 
siklus II. Hal ini dapat dilihat pada tabel perbandingan ketuntasan belajar pada pra siklus, 
siklus I dan siklus II sebagai berikut : 
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Tabel 4.7 
Ketuntasan belajar Siswa pada Pra siklus, siklus I dan siklus II Peningkatan ketuntasan 

Hasil belajar dan Peningkatan Nilai Rata-rata 

No Ketuntasan Pra Siklus Siklus I Siklus II 

Jumlah % Jumlah % Jumlah % 

1 
2 

Tuntas 
Belum tuntas 

8 
10 

44 
56 

15 
3 

72,2 
27,8 

18 
0 

100 
0 

3 Nilai rata-rata 63,9 73,3 84,4 

 
       Berdasarkan tabel ketuntasan prasiklus, siklus I dan siklus II dapat dilihat dengan diagram 
batang sebagai berikut : 
 

 
Gambar 4.4 

Diagram ketuntasan hasil Belajar dari Sebelum Perbaikan Pembelajaran, 
 Siklus I dan Siklus II 

 Pembelajaran pada pra siklus hanya mencapai rata-rata 63,9 dan tingkat ketuntasan 
persentase 44 %  kemudian pada siklus I nilai rata-rata meningkat menjadi 73,3 dengan 
tingkat ketuntasan 72,2 % dan pada siklus II mencapai rata-rata 84,4 dan tingkat ketuntasan 
100 %. Masing-masing kenaikan antar siklus yaitu : dari pra siklus ke siklus I rata-rata kelas 
meningkat 9,4 dan tingkat ketuntasan menjadi 28,2 % , sedangkan dari siklus I ke siklus II 
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rata-rata kelas meningkat 11,1 dan tingkat ketuntasan meningkat 27,8 % . Jadi kenaikan  hasil 
belajar siswa dari pra siklus hingga siklus II yaitu 56 %  

Penggunaan pembelajaran tersebut dalam pelajaran IPA tentang cara tumbuhan hijau 
membuat makanan dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5 SD  Mangunlegi 
kecamatan Batangan Kabupaten Pati. Keberhasilan belajar terletak pada respon seseorang 
untuk melakukan kreativitas dalam mentranspormasi informasi yang ada. Dengan demikian  
kemajuan proses pembelajaran dapat  berlangsung secara efektif . 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


