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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
4.1 Diskripsi Kondisi Sekolah 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Ngablak 04 Kecamatan Cluwak 
Kabupaten Pati dengan jumlah siswa 28 anak yang terdiri dari 16 siswa laki-laki dan 
12 siswa perempuan. Sedang jumlah keseluruhan siswa SDN Ngablak 04 ada 166 
siswa. Berdasarkan data yang telah diperoleh peneliti menemukan permasalahan 
bahwa hasil belajar siswa kelas 5 pada mata pelajaran IPA masih rendah. Situasi 
lingkungan sekolah dilihat dari letak geografisnya SDN Ngablak 04 berada di 
lingkungan pemukimanpenduduk dan dipinggir jalan raya. Tentang sarana dan 
prasarana yang ada di SDN Ngablak 04 termasuk cukup, misalnya peraga dari beli 
sendiri dan beberapa bantuan dari pemerintah. Sebagian besar wali murid SDN 
Ngablak 04 bekerja sebagai buruh tani, petani, pedagang dan sebagian kecil swasta.  

SDN Ngablak 04 Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati mempunyai 6 kelas yaitu 
kelas 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 serta ruang perpustakaan. Memiliki 10 guru PNS, 1 kepala 
sekolah, 3 guru wiyata bakti, dan 1 PTT. Hubungan dengan komite cukup bagus, hal 

ini terbukti adanya kekompakkan dengan guru untuk memajukan SDN Ngablak 04. 
Berdasarkan data yang diperolek melalui hasil refleksi guru kelas 5 pada awal tahun 
ajaran 2012/ 2013, diperoleh informasi bahwa hasil belajar siswa kelas 5 pada mata 
pelajaran IPA masih rendah yaitu pada hasil ulangan tengah semester I tahun 2012/ 
2013 hanya mencapai skor rata-rata kelas 5,56 dengan ketuntasan belajar  klasikal 
sebesar 58%. Sebagian besar siswa masih mendapat nilai di bawah Kriteria 
Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 65.   
 

4.2 Hasil Observasi Prasiklus 
Sebelum siklus I dan II dilaksanakan terlebih dahulu peneliti melakukan 

observasi awal dengan tujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa tentang 
Kompetensi Dasar Memahami cara tumbuhan hijau membuat makanan. Untuk 
mengetahui tingkat pemahaman tersebut peneliti mengumpulkan data ulangan IPA. 
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Dari data tersebut diketahui bahwa 11 siswa belum mencapai KKM yaitu 65. Adapun 

hasil belajar siswa pada pra siklus sebagai berikut: 
Tabel 4.2. Distribusi Ketuntasan Pada Pra Siklus 

No Skor Ketuntasan Frekuensi Presentase Keterangan 

1 ≥ 65 11 39,3% Tuntas 

2 < 65 17 60,7% Tidak Tuntas 

 

Uraian Perolehan Nilai 

Rata-rata Nilai 65 

Nilai Maksimal 90 

Nilai Minimal 40 

 

 

Diagram Batang Pra Siklus  
 Berdasarkan hasil analisis nilai yang digambarkan dalam bentuk diagram batang 

di atas jumlah siswa yang dinyatakan tuntas ada 60,7% sedangkan yang tidak tuntas 

ada 39,3%. Perolehan nilai rata-rata 65 Nilai maksimal 90, Nilai minimal 40, ini 
menunjukkan bahwa dengan pembelajaran Team Game Tournament hasilnya masiih 
rendah. 
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4.3 Hasil Penelitian 
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dengan menggunakan langkah-

langkah pokok secara siklus menurut teori Taggart (Aqip, Zaenal, 2006 : 48) di mana 
pada tiap siklusnya terdiri dari satu tindakan yang diwujudkan dalam 2x pertemuan 
pembelajaran yang lamanya 4 x 35 menit. Karena dilaksanakan 2 siklus, maka pada 
penelitian diadakan proses pembelajaran sebanyak 4 pertemuan. Adapun hasil 
penelitiannya sebagai berikut: 

4.3.1 Deskripsi Data Pelaksanaan Siklus 
 Sesuai rencana tindakan 1 dilaksanakan dalam 4x pertemuan dengan 
menggunakan model pembelajaran Team Game Tournament. Dengan hasil 
penelitian sebagai berikut: 
a. Perencanaan Tindakan 1 

Hal-hal yang dilakukan pada tahap perencanaan siklus I dengan 
Kompetensi Dasar 2.1 Mengidentifikasi cara tumbuhan hijau membuat 
makanan adalah sebagai berikut: 
1. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) materi cara 

tumbuhan hijau membuat makanan dan menyusun LKS. 

2. Menyediakan kartu soal, kartu jawaban, kartu nomor dan lembar 
penilaian yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. 

3. Menyusun dan menyiapkan lembar observasi 
b. Pelaksanaan Tindakan 1 

Pembelajaran tindakan 1 dilaksanakan dengan mengimplementasikan 
pembelajaran model Team Game Tournament. Peneliti bertindak sebagai 
guru dan sebagai pengamat dibantu oleh rekan sejawat. Berdasarkan hasil 
pengamatan pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan pada: 
  Hari/ tanggal : Senin, 05 Nopember 2012 (pertemuan 1). 
       Jum’at, 09 Nopember 2012 (pertemuan 2). 
  Tempat  : Ruang kelas 5 SD Negeri Ngablak 04 
  Waktu  : Pukul 09.00 – 10.10 
  Alokasi  : 4 jam pelajaran (2 x pertemuan) 
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Kegiatan pada pertemuan pertama ini adalah meliputi kegiatan awal, 

kegiatan inti dan kegiatan akhir. 
- Kegiatan Awal 

Sebelum pembelajaran dimulai guru mengucapkan salam, kemudian 
siswa bersama-sama berdo’a, absensi dan menyiapkan media 
pembelajaran. Pada kegiatan ini guru memberi apresiasi, dengan 
memberikan beberapa pertanyaan tentang tumbuhan. Guru 
memotivasi siswa untuk siap mengikuti pelajaran. Selanjutnya guru 
menginformasikan tujuan pembelajaran yaitu menjelaskan cara 
tumbuhan hijau membuat makanan sendiri dengan bantuan cahaya 
matahari, serta menyampaikan prosedur pembelajaran yang akan 
digunakan yaitu pembelajaran Team Game Tournament. 

- Kegiatan Inti 
Siswa dengan bimbingan guru membentuk kelompok heterogen yang 
berjumlah 4 siswa. Guru menyediakan kartu soal, kartu jawaban, kartu 
nomor dan lembar penilaian. Guru menjelaskan cara pelaksanaan 
permainan dalam Team Game Tournament. Turnamen selesai apabila 

seluruh soal telah terambil.siswa merekap hasil skor dan guru 
mengumumkan pemenang turnamen. 

- Kegiatan Akhir 
Guru besama-sama seluruh siswa membuat kesimpulan dari materi 
yang telah dipelajari. Guru memberikan evaluasi kepada siswa dengan 
memberikan soal sebanyak 5 butir sebagai tes formatif tindakan 1.  

4.3.2 Observasi dan Hasil Pelaksanaan Tindakan 1 
 Hasil Belajar Siswa 

 Hasil belajar siswa pada siklus I dapat dilihat melalui tabel 4.2 pada 
lampiran bahwa hasil perolehan nilai rata-rata masih di bawah KKM (65). Pada 
siklus I siswa masih kurang mengetahui tentang tujuan pembelajaran yang 
akan dicapai. Dalam kegiatan ini pengorganisasian dalam kelompok masih 
terlalu lama. Bimbingan dan motivasi guru dalam kelompok masih kurang 
sehingga partisipasi aktif, respon siswa, antusias siswa, kedisiplinan dan kerja 
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sama siswa kurang. Evaluasi kurang berjalan dengan baik sehingga hasil tes 

belum memenuhi criteria ketuntasan. Tetapi jika dilihat dari hasil pra siklus ke 
siklus I sudah ada peningkatan, yaitu dari 39,3% menjadi 71% 

Tabel 4.3.2 Distribusi Ketuntasan Siklus I 

No Skor Ketuntasan Frekuensi Presentase Keterangan 

1 ≥ 65 20 71 % Tuntas 

2 < 65 8 29 % Tidak Tuntas 

 

Uraian Perolehan Nilai 

Rata-rata Nilai 70 

Nilai Maksimal 90 

Nilai Minimal 40 

 

 
     Diagram batang Siklus I 

4.3.3 Refleksi Tindakan 1 
 Refleksi pembelajaran pada tindakan siklus I ini lebih difokuskan pada 
Kompetensi Dasar 2.1. Cara tumbuhan hijau membuat makanan. Masalah 
yang muncul selama tindakan pembelajaran Team Game Tournament belum 

dapat terlaksana secara optimal, karena siswa masih sangat tergantung pada 
intruksi guru (peneliti). Hasil tes siklus I ternyata rata-rata mencapai standar 
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ketuntasan individu yang telah ditetapkan yaitu 65. Secara klasikal target belum 

terpenuhi karena berdasarkan deskripsi data tindakan siklus I rata-rata nilai 
mencapai 70, maka dalam pembelajaran ini ditemukan permasalahan sebagai 
berikut: 
1) Hasil tes menunjukan bahwa masih ada 29% siswa yang belum tuntas dan 

yang sudah tuntas 71% sehingga ketuntasan belajar belum tercapai. 
2) Siswa kurang bekerjasama dalam diskusi kelompok 
3) Perhatian dan bimbingan guru masih kurang. 
Berdasarkan refleksi yang telah didapatkan, maka perlu diadakan revisi untuk 
pelaksanaan berikutnya: 
1) Guru menegaskan kembali tentang pelaksanaan pembelajaran Team 

Game Tournament 
2) Lebih memotivasi siswa untuk aktif berdiskusi kelompok 
3) Guru lebih memberikan perhatian dan bimbingan pada siswa baik dalam 

praktikum maupun dalam mempresentasikan hasil, dan memberikan 
motivasi siswa untuk tidak takut dalam mengeluarkan pendapat. 

4) Memberikan bimbingan pada siswa saat melaksanakan permainan. 

4.3.4 Deskripsi Data Pelaksanaan Siklus II 
a. Perencanaan Tindakan 2 

Hal-hal yang dilakukan pada tahap perencanaan siklus II dengan 
Kompetensi Dasar 2.1 Cara tumbuhan hijau membuat makanan adalah: 
1. Membuat scenario pembelajaran dengan menyusun RPP dengan 

materi reaksi fotosintesis, pengaruh cahaya, tempat tumbuhan 
menyimpan cadangan makanan dan menyusun LKS. 

2. Menyediakan kartu soal, kartu jawaban, kartu nomor dan lembar 
penilaian yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. 

3. Menyusun dan menyiapkan lembar observasi 
 
 

b. Pelaksanaan Tindakan 2 
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Pembelajaran pada tindakan 2 dilaksanakan dengan 

mengimplementasikan pembelajaran dengan model Team Game 

Tournament. Peneliti bertindak sebagai guru dan sebagai pengamat 
dibantu oleh rekan sejawat. Berdasarkan hasil pengamatan pelaksanaan 
kegiatan pembelajaran adalah sebagai berikut: 
  Hari/ tanggal : Senin, 12 November 2012 (pertemuan 1) 
      Jumat, 16 November 2012 (pertemuan 2) 
  Tempat  : Ruang Kelas 5 SD N Ngablak 04 
  Waktu  : 09.00 – 10.10 WIB 
  Alokasi  : 4 jam pelajaran (2x pertemuan) 
Kegiatan siklus II ini adalah meliputi kegiatan awal, kegiatan inti dan 
kegiatan akhir. 
- Kegiatan Awal 

Sebelum pembelajaran dimulai guru mengucapkan salam, kemudian 
siswa bersama-sama berdoa, absensi dan menyiapkan media. Pada 
kegiatan awal ini guru memberi apresepsi dengan menunjukkan 
herbarium dan bagian-bagian tumbuhan hijau/ akar, batang, daun, 

bunga, buah dan biji. Selanjutnya guru menginformasikan tujuan 
pembelajaran yaitu menjelaskan bagian tumbuhan yang digunakan 
oleh manusia dan hewan untuk makanannya serta menyampaikan 
prosedur pembelajaran yang akan digunakan yaitu pembelajaran 
Team Game Tournament. 

- Kegiata Inti 
Siswa dengan bimbingan guru membentuk kelompok heterogen yang 
berjumlah 4 siswa. Guru menyediakan kartu soal, kartu kesehatan, 
kartu nomor dan lembar penilaian. Guru menjelaskan cara 
pelaksanaan permainan dalam Team Game Tournament. Turnamen 
selesai apabila seluruh soal telah terambil.siswa merekap hasil skor 
dan guru mengumumkan pemenang turnamen. 
 

- Kegiatan Akhir 
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Guru besama-sama seluruh siswa membuat kesimpulan dari materi 

yang telah dipelajari. Guru memberikan evaluasi kepada siswa dengan 
memberikan soal sebanyak 5 butir sebagai tes formatif tindakan 2.  

4.3.5 Observasi dan Hasil Pelaksanaan Tindakan 2 
 Hasil Belajar Siswa 

 Sesuai rencana tindakan siklus II dilaksanakan dalam dua kali pertemuan 
dengan menggunakan model pembelajaran Team Game Tournament. Adapun 
hasil belajar siswa pada siklus II dapat dilihat melalui tabel daftar nilai hasil 
belajar siklus II pada lampiran, bahwa hasil perolehan nilai rata-rata sudah 
memenuhi atau mencapai hasil yang diharapkan yaitu yang semula dari Siklus 
I rata-rata perolehan nilai 70 meningkat menjadi 78. Pada proses pembelajaran 
inilah siswa mulai terlihat peningkatannya, yaitu mulai kedisiplinan siswa, kerja 
sama siswa, partisipasi aktif siswa terhadap tujuan pembelajaran. 

Tabel 4.3.5 Distribusi Ketuntasan Siklus II 

No Skor Ketuntasan Frekuensi Presentase Keterangan 

1 ≥ 65 23 82 % Tuntas 

2 < 65 5 18 % Tidak Tuntas 

 

Uraian Perolehan Nilai 

Rata-rata Nilai 78 

Nilai Maksimal 100 

Nilai Minimal 50 

 
Adapun hasil belajar siklus II pada tabel 4.3 di atas menjelaskan bahwa 
perolehan nilai rata-rata mencapai 78. Sedangkan nilai tertinggi 100 dan nilai 
terendah 50. 
Siswa yang tuntas belajar ada 23 sedang yang tidak tuntas ada 5. Jadi menurut 
persentase siswa yang tuntas ada 82% dan yang tidak tuntas ada 18%. 
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Diagram batang Siklus II 

4.3.6 Refleksi Tindakan Siklus II 
 Refleksi pembelajaran pada tindakan 2 ini lebih difokuskan  pada indikator 
menjelaskan pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tumbuhan hijau. Dan 
siswa selama melakukan tindakan pembelajaran dengan 
mengimplementasikan tentang pembelajaran Team Game Tournament sudah 
dapat terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil belajar siswa yang 
mengalami peningkatan misalnya kerja sama dan keaktifan siswa yang 
mulanya kurang kini sudah mulai terlihat baik. Begitu juga kemauan siswa 
untuk berfikir bersama menyatukan pendapat dan kedisiplinan siswa dalam 
mengikuti pembelajaran sudah menunjukan adanya peningkatan hasil belajar 
siswa dari rata-rata 70 menjadi 78. Hasil tes formatif II ternyata rata-rata 
mencapai standar KKM yang telah ditetapkan baik ketuntasan individu maupun 
klasikal. Ketuntasan belajar secara individu dan klasikal telah terpenuhi yaitu 
sesuai KKM yang telah ditetapkan (65), perolehan hasil pada siklus II nilai rata-
rata ketuntasan belajar yang dicapai adalah 78. Dengan demikian dalam siklus 

II ini sudah dianggap berhasil karena pencapaian hasil belajar sudah mencapai 
ketuntasan yang diharapkan yaitu 65. 
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Tabel 4.3.6 Rekapitulasi  Pengamatan Indikator 

No Indikator pengamatan 
Kriteria 
siklus I 

Kriteria 
siklus II 

1 Siswa mengkondisikan keadaan dalam 
bentuk kelompok. 

baik Baik 

2 Siswa dalam setiap kelompok 
mendengarkan penjelasan guru. 

Baik Baik 

3 Siswa menunjukan antusias dalam 
mendengarkan pertanyaan yang 
diberikan guru. 

Baik Baik 

4 Siswa berpikir bersama untuk 
menyatukan pendapat. 

Baik Baik 

5 Terjalin kerjasama siswa yang aktif dan 
terarah. 

Baik Baik 

6 Siswa memaparkan hasil diskusi. Baik Baik 

7 Siswa merespon jawaban teman. Cukup Baik 

8 Kedisiplinan siswa dalam pembelajaran. Cukup Baik 

9 Keaktifan siswa dalam pembelajaran. Baik Baik 

10 Siswa mengajukan pertanyaan pada 
guru 

Baik Baik 

 
4.4 Pembahasan Hasil Penelitian 

4.4.1 Hasil Belajar Siswa 
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diketahui peningkatan hasi belajar 
siswa setelah menggunakan pembelajaran Team Game Tournament. Hal-hal 
yang dapat dilihat peningkatannya yaitu pada aspek hail belajar. Hasil belajar 
siswa dari siklus I dan siklus II selalu mengalami peningkatan yang cukup 
signifikan. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.5 Rekapitulasi Hasil Belajar Siswa. 
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Tabel 4.4.1 Rekapitulasi Hasil Belajar Siswa 

No Pencapaian Pra Siklus Siklus I Siklus II 

1. Rata-rata 65 70 78 

2. Nilai Tertinggi 90 90 100 

3. Nilai Terendah 40 40 50 

4. Tuntas 39,3% 71% 82% 

5. Tidak Tuntas 60,7% 29% 18% 

 

 
Diagram Batang Pra Siklus, Siklus I dan Siklus II 

 Berdasarkan nilai hasil belajar yang diperoleh data pada pra siklus nilai 
rata-rata yang dicapai siswa adalah 65 dengan ketuntasan belajar klasikal 
sebesar 39,3%. Siklus I nilai rata-rata yang dicapai siswa adalah 70 dengan 
ketuntasan belajar klasikal sebesar 71%. Pada siklus II nilai rata-rata yang 
dicapai 78 dengan ketuntasan belajar klasikal sebesar 82%. Hal ini 
menunjukan peningkatan hasil belajar yang sangat baik. Berdasarkan hasil nilai 
rata-rata individu sebesar 78 dan ketuntasan belajar klasikal sebesar 82%, di 
mana terdapat  siswa yang belum memperoleh nilai di atas KKM (65)/ belum 
tuntas, hal ini dikarenakan 4 siswa yaitu B-3, B-8, B-10 dan B-19 dikarenakan 
kurang memperhatikan saat mengikuti pelajaran sedangkan 1 siswa yaitu B-26 
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dikarenakan lambat dalam belajar (slow learner). Untuk menindak lanjuti hal 

tersebut, peneliti memberikan remidial kepada 5 siswa tersebut.  
4.4.2 Implikasi Hasil Penelitian 

 Berdasarkan hasil refleksi atau evaluasi dari pra siklus sampai siklus II, 
penerapan model pembelajaran Team Game Tournament dalam pencapaian 
Kompetensi Dasar “2.1 Mengidentifikasi cara tumbuhan hijau membuat 
makanan.“ memberikan kesempatan pada siswa bekerja dalam kelompok-
kelompok kecil untuk dapat menyelesaikan permainan secara bersama-sama. 
Dengan melakukan permainan dalam Game siswa lebih termotifasi untuk 
melakukan Tournament. Pembentukan kelompok yang heterogen menambah 
semangat belajar siswa sehingga siswa lebih termotivasi untuk berpikir 
memecahkan masalah dengan anggota kelompoknya. 
 Hal ini tampak dari hasil tes yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa 
terdapat peningkatan hasil belajar pada pra siklus sampai siklus II. 
Model pembelajaran Team Game Tournament dapat meningkatkan hasil 
belajar siswa dan mengetahui aktivitas siswa dalam pembelajan IPA pada 
siswa kelas 5 SD Negeri Ngablak 04 Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati. Hal 

ini tercermin dalam indikator keberhasilan yang telah dicapai yaitu sebagai 
berikut: 
a. Terjadi peningkatan hasil belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran IPA 

dengan menerapkan model pembelajaran Team Game Tournament yang 
ditandai dengan hasil belajar siswa baik. Keaktifan siswa dalam kerja 
sama, mengeluarkan pendapat, merespon jawaban teman dan jiwa 
kompetisi dalam kelompok siklus I sampai siklus II mengalami penigkatan 
dari tiap-tiap siklusnya. 

b. Siswa terampil dalam melaksanakan proses pembelajaran IPA dengan 
menerapkan model pembelajaran Team Game Tournament yang ditandai 
dengan peningkatan hasil belajar siswa. 

c. 82% siswa kelas 5 SD Negeri Ngablak 04 Kecamatan Cluwak Kabupaten 
Pati mengalami ketuntasan belajar dalam pembelajaran IPA khususnya 



38 
 

 
 

dalam pencapaian Kompetensi Dasar 2.1 Mengidentifikasi cara tumbuhan 

hijau membuat makanan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


