
BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
 
4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Kondisi Prasiklus 
Prasiklus dilaksanakan pada minggu 1 dan 2 bulan September 2012 

dengan dibantu oleh teman sejawat sebagai pengamat. Dalam pelaksanaan 
pembelajaran diawali dengan guru memberi salam kepada siswa kemudian 
dilanjutkan dengan mengabsen siswa. Setelah mengabsen siswa, guru 
memberitahukan mata pelajaran dan kompetensi dasar yaitu menjelaskan 
hubungan antara struktur daun dengan fungsinya. Pada awal pembelajaran 
guru juga memberi apersepsi berupa pertanyaan yang berkaitan dengan 
daun dan fungsinya. 

Masuk pada pembelajaran inti, sebelumnya guru memasang alat peraga 
berupa gambar struktur daun dengan fungsinya dan salah satu siswa diminta 
maju untuk menunjuk gambar dari pertanyaan guru. Setelah itu guru 
menjelaskan tentang struktur daun dan fungsinya. Selanjutnya guru memberi 
kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang materi yang belum 
dimengerti dan dilanjutkan dengan guru membagi siswa menjadi 5 kelompok 
untuk mengerjakan lembar kerja siswa (LKS). Selesai mengerjakan tugas, 
kemudian tugas tersebut dikumpulkan tanpa membahasnya dan dilanjutkan 
guru bersama-sama dengan siswa membuat kesimpulan. 

Pada kegiatan akhir yang pelaksanaannya diperkirakan sekitar 20 menit, 
siswa diberi tes formatif secara individu yang tujuannya untuk mengukur daya 
serap siswa terhadap materi pelajaran kemudian guru mengoreksi dan 
menganalisis hasil tes formatif. Setelah menganalisis, guru menutup 
pelajaran dengan memberi tes perbaikan dan pengayaan kepada siswa 
sebagai pekerjaan rumah (PR). 

Adapun tentang hasil tes formatif prasiklus dapat dilihat pada tabel 4.1 di 
bawah ini. 
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Tabel 4.1 
Hasil Tes Formatif Prasiklus 

No Nama Siswa Nilai Kemunculan Ket. Tuntas Belum Tuntas 
1. A H 40 - V  
2. A R 30 - V  
3. A M 40 - V  
4. C P H 50 - V  
5. S D P 70 V -  
6. A D K 70 V -  
7. A T S 70 V -  
8. A N R 60 - V  
9. E A W 100 V -  

10. H A S 30 - V  
11. M W S 80 V -  
12. M A S 70 V -  
13. M Z A 70 V -  
14. N F 40 - V  
15. N H 80 V -  
16. P R S 60 - V  
17. S P N 40 - V  
18. V A 100 V -  
19. Y A 70 V -  
20. D A S 20 - V  
21. Z H 30 - V  

 Jumlah 1.220 10 11  
 Rata-rata 58    

Prosentase 47,6% 52,4%  
 
 
Berdasarkan tabel 4.1 tentang Hasil Tes Formatif Prasiklus dapat 

dijelaskan bahwa dari 21 siswa kelas 4 SDN Gesengan 01 dalam 
pembelajaran IPA, setelah diadakan tes formatif ternyata siswa yang 
mencapai ketuntasan hanya berjumlah 10 atau jika diprosentasekan sebesar 
47,6% dan yang belum mencapai ketuntasan sebanyak 11 siswa atau jika 
diprosentasekan sebesar 52,4% dengan rata-rata kelas secara klasikal 
sebanyak 58. 
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Tabel 4.2 
Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Prasiklus 

Nilai Frekuensi Persentase (%) Keterangan 

90-100 2 9,5 Tuntas 
80-89 2 9,5 Tuntas 
70-79 6 28,6 Tuntas 
60-69 2 9,5 Belum Tuntas 
50-59 1 4,8 Belum Tuntas 
40-49 4 19,1 Belum Tuntas

30-39 3 14,2 Belum Tuntas

20-29 1 4,8 Belum Tuntas

JUMLAH 21 100  

 
Melihat hasil tes formatif pra siklus yang rendah kemudian guru 

merefleksi pelaksanaan pembelajaran dan diperoleh data kelemahan-
kelemahan guru sebagai berikut: 
a) Guru kurang menunjukkan sikap ramah, luwes, terbuka, penuh pengertian 

dan sabar kepada siswa. 
b) Guru dalam melaksanakan pembelajaran mempergunakan alat peraga 

yang kurang. 
c) Guru perlu meningkatkan penjelasan yang berkaitan dengan isi 

pembelajaran. 
 

Adapun tentang perilaku siswa pada prasiklus diperoleh data sebagai 
berikut. 
a) Siswa kurang memperhatikan penjelasan guru. 
b) Partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran masih kurang. 
c) Siswa kurang berani bertanya. 
d) Siswa kurang aktif dalam menjawab pertanyaan. 
e) Kemampuan siswa dalam berdemontrasi masih sangat kurang. 
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Kelemahan-kelemahan yang teridentifikasi pada pembelajaran pra siklus 
berdampak pada hasil belajar Ilmu Pengetahuan Alam tentang struktur daun 
dan fungsinya pada siswa kelas 4 SDN Gesengan 01 sangat merosot karena 
siswa yang mencapai ketuntasan mencapai 10 siswa atau 47,6% dari 21 
siswa kelas 4 yang ada dan yang belum mencapai KKM baru 11 siswa atau 
jika diprosentasikan sebesar 52, 4% dengan rata-rata kelas mencapai 58 dan 
jauh dari KKM yang ditentukan. 

Penemuan kelemahan-kelemahan yang terdapat pada pembelajaran awal 
ini membuat peneliti tertarik melakukan penelitian tindakan kelas dengan 
tujuan dapat meningkatkan hasil belajar Ilmu Pengetahuan Alam tentang 
struktur daun dan fungsinya. 

 
 

4.1.2 Siklus I 
4.1.2.1 Perencanaan 

Tahap perencanaan siklus I ini merupakan tindak lanjut dari pembelajaran 
prasiklus. Pada tahap ini, guru dengan dibantu oleh teman sejawat 
menentukan rencana perbaikan pembelajaran dengan menggunakan metode 
yang sesuai yaitu menggunakan metode demonstrasi. Di dalam skenario 
pembelajaran siklus I nantinya lebih menekankan pada demonstrasi sehingga 
diharapkan siswa lebih memahami dan mengerti tentang struktur daun dan 
bagaimana fungsi daun tersebut berdasarkan jenis-jenis daun dengan benar.  

Langkah-langkah pembelajaran yang direncanakan dan akan 
dilaksanakan pada pembelajaran siklus I dapat dilihat pada lampiran 2. 

 
4.1.2.2 Pelaksanaan 

Pelaksanaan pembelajaran siklus I pada minggu 1 dan 2 bulan Oktober 
2012 dengan dibantu oleh teman sejawat sebagai pengamat. Tahap 
pelaksanaan pembelajaran diawali dengan guru memberi salam dan 
mengabsen siswa, kemudian dilanjutkan guru memberitahukan materi dan 
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memberi apersepsi berupa pertanyaan yang mengarah pada materi 
pelajaran.  

Adapun pertanyaan apersepsi sebagai berikut. 
- Taukah kalian tentang daun? 
- Seperti apa bentuk daun itu? 

Masuk pada kegiatan inti guru menyiapkan beberapa jenis contoh daun di 
depan kelas dan ditunjukkan kepada siswa. Setelah itu guru membimbing 
siswa untuk membuat kelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari 4 
siswa serta setiap kelompok duduk berhadap-hadapan, kemudian guru atau 
peneliti menjelaskan tentang struktur daun. Selesai memberi penjelasan 
tentang struktur daun kemudian guru bersama-sama siswa melakukan tanya 
jawab tentang bagian-bagian daun. Tanya jawab dilakukan dengan maksud 
untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa tentang penjelasan guru serta 
untuk membuat siswa lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran. Setelah 
selesai melakukan tanya jawab kemudian guru membagi lembar kerja 
kelompok serta beberapa jenis daun untuk didiskusikan oleh masing-masing 
kelompok. Selesai berdiskusi dan mengerjakan lembar kerja untuk melatih 
kerjasama siswa kemudian dilanjutkan wakil dari masing-masing kelompok 
maju mendemonstrasikan bagian-bagian daun dengan membawa contoh 
daun yang dibagikan oleh guru atau peneliti di depan kelas. Wakil dari 
kelompok yang berhasil maju dalam berdemonstrasi diberi penghargaan oleh 
guru berupa tepuk tangan dan pujian. 

Sebagai kegiatan akhir dalam pembelajaran siklus I guru membimbing 
siswa dalam membuat simpulan tentang hasil pembelajaran tentang struktur 
daun, kemudian siswa diberi tes formatif yang dikerjakan secara ind4idu 
untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam memahami struktur daun. 
Setelah selesai mengerjakan tes formatif kemudian guru mengoreksi dan 
menganalisis hasil tes formatif, bagi siswa yang mendapat nilai 70 ke atas 
diberi pengayaan dan yang mendapat nilai tes formatif kurang dari 70 diberi 
perbaikan sebagai pekerjaan rumah (PR). Guru kemudian merefleksi 
pembelajaran dan dilanjutkan menutup pembelajaran dengan ucapan salam. 
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4.1.2.3 Pengamatan 
Pengamatan pada siklus I dilaksanakan selama pembelajaran 

berlangsung oleh teman sejawat selaku observer. Hal yang diamati meliputi 
perolehan hasil tes formatif dan sikap siswa selama mengikuti pembelajaran 
dan perilaku guru dalam melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan 
lembar observasi yang sudah disediakan. 

Adapun untuk mengetahui hasil tes formatif siklus I dapat dilihat pada 
tabel 4.3 di bawah ini. 

Tabel 4.3 
Hasil Tes Formatif Siklus I 

No Nama Siswa Nilai Kemunculan Ket. Tuntas Belum Tuntas 
1. A H 70 V -  
2. A R 60 - V  
3. A M 70 V -  
4. C P H 50 - V  
5. S D P 70 V -  
6. A D K 80 V -  
7. A T S 80 V -  
8. A N R 60 - V  
9. E A W 100 V -  

10. H A S 50 - V  
11. M W S 80 V -  
12. M A S 80 V -  
13. M Z A 70 V -  
14. N F 60 - V  
15. N H 100 V -  
16. P R S 60 - V  
17. S P N 50 - V  
18. V A 100 V -  
19. Y A 100 V -  
20. D A S 60 - V  
21. Z H 70 V -  

 Jumlah 1.520 13 8  
 Rata-rata 72.3    

Prosentase 62% 38%  
 
 

Berdasarkan tabel 4.3 tentang hasil tes formatif siklus I dapat dijelaskan 
bahwa siswa yang tuntas berjumlah 13 siswa dan yang belum tuntas 
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sebanyak 8 siswa dari jumlah siswa kelas 4 sebanyak 21 dengan rata-rata 
klasikal sebesar 72,3. Sedangkan untuk distribusi frekuensi nilai hasil belajar 
siklus I dapat dilihat pada tabel 4.4 di bawah ini. 

 
Tabel 4.4 

Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Siklus I 
 

Nilai Frekuensi Persentase (%) Keterangan 

90-100 4 19,1 Tuntas 

80-89 4 19,1 Tuntas 

70-79 5 23,8 Tuntas 

60-69 5 23,8 Belum Tuntas 

50-59 3 14,2 Belum Tuntas 

JUMLAH 21 100  

 
Berdasarkan tabel 4.4 tentang distribusi frekuensi hasil belajar siklus I 

dapat dijelaskan bahwa siswa yang mendapatkan nilai antara 90-100 
sebanyak 4 siswa atau jika diprosentasekan sebesar 19,1% dan yang 
mendapat nilai 80-89 sebanyak 4 siswa juga atau 19,1% serta yang 
mendapatkan nilai 70-79 sebanyak 5 siswa atau 23,8% dari 21 siswa kelas 4 
yang ada dan dinyatakan tuntas karena sudah mencapai KKM yang 
ditentukan sebesar 70. Siswa yang belum tuntas yang mendapatkan nilai di 
bawah 70 yaitu dengan rentang nilai antara 60-69 sebanyak 5 siswa atau jika 
diprosentasekan sebesar 23,8% dan yang mendapat nilai terendah yaitu 
dengan rentang nilai 50-59 sebanyak 3 siswa atau 14,2% dari jumlah siswa 
kelas 4 sebanyak 21 siswa. 

Adapun hasil observasi tentang perilaku guru dan siswa siklus I yang 
dilakukan oleh teman sejawat selaku observer teridentifikasi beberapa 
penemuan. Secara jelas dapat dilihat pada tabel 4.5 tentang lembar 
observasi siklus I sebagai berikut. 
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Tabel 4.5 
Lembar Observasi Siklus I 

No Aspek yang Dinilai Skor Ket 
1 2 3 4 5 

A. Perilaku Guru  
   

V 
  

Baik    1 Membuka pelajaran. 
   2 Menyediakan alat bantu pembelajaran dan 

sumber belajar yang diperlukan. 
   V  Baik 

   3 Menunjukkan sikap ramah, luwes, terbuka, 
penuh pengertian dan sabar kepada siswa. 

  V   Cukup, perlu 
ditingkatkan 

   4 Menunjukkan kegairahan dalam mengajar.    V  Baik 

   5 Mengembangkan hubungan antar pribadi yang 
sehat dan serasi. 

   V  Baik 

   6 Menggunakan jenis kegiatan serasi sesuai 
dengan tujuan siswa, situasi dan lingkungan. 

   V  Baik 

   7 Menggunakan alat bantu (media) 
pembelajaran yang sesuai dengan tujuan, 
situasi, dan lingkungan. 

 
 V  

 Cukup, perlu 
ditingkatkan 

   8 Melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam 
urutan yang logis. 

   V  Baik 

   9 Memberikan petunjuk dan penjelasan yang 
berkaitan dengan isi pembelajaran. 

   V  Baik 

 10 Melaksanakan penilaian selama proses 
pembelajaran. 

   V  Baik 

 11 Melaksanakan penilaian selama akhir 
pembelajaran. 

   V  Baik 

B Perilaku Siswa   
 V  

 Cukup, perlu 
strategi yang 
lebih sesuai 1 Perhatian siswa terhadap penjelasan guru. 

2 Partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran.   V   Cukup, perlu 
umpan balik 

3 Keberanian siswa bertanya.   V   Cukup, perlu 
umpan balik 

4 Keaktifan siswa dalam menjawab pertanyaan.   V   Cukup, perlu 
umpan balik 

5 Kesungguhan siswa dalam mengerjakan soal.    V  Baik 

6 Kemampuan siswa dalam berdemonstrasi.   V   Cukup, perlu 
ditingkatkan 

 
Keterangan skor : 

1. Sangat kurang 
2. Kurang 
3. Sedang/Cukup 
4. Baik 
5. Baik sekali/sangat baik 



29 
 

4.1.2.4 Refleksi 
Berdasarkan hasil refleksi yang dilakukan setelah mengamati 

pelaksanaan pembelajaran dengan dibantu oleh teman sejawat selaku 
observer, terdapat kelemahan-kelemahan sebagai berikut. 
a) Guru perlu meningkatkan sikap ramah, luwes, terbuka, penuh pengertian dan 

sabar kepada siswa. 
b) Dalam melaksanakan pembelajaran, guru perlu menambah alat peraga 

atau media pembelajaran yang lebih lengkap. 
c) Siswa kurang memperhatikan penjelasan dari guru. 
d) Keaktifan siswa dalam pembelajaran perlu ditingkatkan. 
e) Keberanian siswa dalam bertanya dan menjawab pertanyaan perlu 

ditingkatkan. 
f) Kemampuan siswa dalam mendemontrasikan bagian-bagian daun perlu 

ditingkatkan. 

Kecuali kelemahan-kelemahan yang teridentifikasi, pada perbaikan 
pembelajaran siklus I ini juga ditemukan peningkatan-peningkatan baik pada 
guru maupun siswa. Peningkatan-peningkatan perbaikan pembelajaran siklus 
I adalah sebagai berikut. 
a) Siswa sudah cukup aktif dalam pembelajaran jika dibandingkan pada 

pembelajaran sebelumnya, hal ini terlihat siswa sudah berani bertanya 
kepada guru tentang penjelasan guru yang belum dimengerti. 

b) Penjelasan dari guru sedikit sudah dapat dipahami oleh siswa, hal ini 
terlihat siswa tidak mengalami kesulitan dalam mengerjakan tes formatif. 

c) Hasil tes formatif sudah ada peningkatan dari 10 siswa atau 47,6% pada 
pra siklus kemudian meningkat pada siklus I menjadi 13 siswa atau 62% 
dari 21 siswa kelas 4 yang ada. 
 
Setelah diidentifikasi ternyata masih ada kelemahan-kelemahan pada 

pelaksanaan siklus I yang berakibat pada hasil belajar belum memenuhi 
harapan maka perlu diadakan tindakan selanjutnya pada siklus II. Pada 
pelaksanaan perbaikan siklus II nantinya akan tetap menggunakan metode 
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demonstrasi dengan menggunakan alat peraga yang lebih lengkap. Hal ini 
diharapkan dapat lebih meningkatkan hasil pembelajaran sehingga mencapai 
ketuntasan yang maksimal diatas 85%. 

 
4.1.3 Siklus II 

4.1.3.1 Perencanaan 
Perencanaan dilakukan sebagai upaya peningkatan hasil belajar siswa 

kelas 4 tentang Menjelaskan hubungan antara struktur daun dengan 
fungsinya. Perencanaan ini mengacu pada perbaikan dari kelemahan-
kelemahan guru dan siswa yang teridentifikasi pada lembar pengamatan bagi 
guru dan siswa serta hasil tes formatif pada siklus sebelumnya. Berdasarkan 
hasil tes formatif, prosentase ketuntasan siswa hanya mencapai 62% atau 
baru 13 siswa yang tuntas dari 21 siswa yang ada.  

Pada tahap perencanaan siklus II ini guru dan teman sejawat 
merencanakan pembelajaran dengan menggunakan alat peraga yang lebih 
lengkap serta berusaha membuat siswa lebih aktif dalam memperhatikan 
penjelasan guru dengan menggunakan strategi pembelajaran yang sesuai 
dan berusaha meningkatkan keberanian siswa untuk bertanya dan menjawab 
pertanyaan dengan memberi umpan balik kepada siswa. 

Adapun untuk skenario pembelajaran yang direncanakan pada siklus II ini 
secara lengkap disajikan pada lampiran 5. 

 
4.1.3.2 Pelaksanaan 

Siklus II ini dilaksanakan pada minggu 3 November 2012 dengan dibantu 
oleh teman sejawat sebagai pengamat. Dalam pembelajaran siklus II ini 
pertama guru menyiapkan sarana dan prasarana pembelajaran dan 
dilanjutkan dengan guru memberi salam serta mengabsen siswa. Selanjutnya 
guru memberitahukan mata pelajaran dan materi yang akan dipelajari serta 
memberi apersepsi berupa pertanyaan yang berkaitan dengan materi. 

Adapun pertanyaan apersepsi adalah sebagai berikut. 
- Berikan contoh bentuk-bentuk daun? 
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- Coba sebutkan jenis-jenis daun? 
 - Masih ingatkah kamu tentang bagian-bagian daun, coba sebutkan?

Masuk pada pembelajaran inti guru menyiapkan contoh-contoh jenis daun 
yang bentuk daunnya berbeda, setelah itu guru menyebutkan satu per satu 
daun-daun tersebut. Kegiatan dilanjutkan guru menjelaskan tentang struktur 
daun dan fungsi masing-masing bagian dari daun. Selesai menjelaskan 
dilanjutkan dengan guru memberikan umpan balik berupa pertanyaan untuk 
menghidupkan suasana pembelajaran sehingga siswa aktif dalam tanya 
jawab. Setelah melakukan tanya jawab guru membimbing siswa dalam 
membentuk kelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari 4 siswa 
untuk melakukan kerja kelompok setelah menerima lembar kerja. Masing-
masing kelompok kecuali menerima lembar kerja juga menerima beberapa 
contoh daun untuk diidentifikasi jenisnya serta fungsi daun tersebut bersama 
kelompoknya masing-masing. Selesai mengerjakan LKS kemudian masing-
masing siswa maju untuk melakukan demonstrasi membandingkan jenis-jenis 
daun serta fungsi dari struktur daun tersebut. Bagi siswa yang berhasil 
mendemontrasikan secara benar kemudian diberikan penghargaan oleh guru. 
Adapun bentuk penghargaan tersebut berupa sanjungan dan tepuk tangan. 
Setelah itu guru bersama siswa membuat simpulan tentang kerja kelompok 
yang dilaksanakan oleh siswa. 

Kegiatan akhir dalam pelaksanaan perbaikan pembelajaran siklus II ini 
adalah guru bersama siswa membuat simpulan dari pembelajaran tentang 
struktur daun dan fungsinya dan masing-masing siswa diminta mencatatnya 
pada buku catatan. Setelah selesai membuat simpulan kemudian guru 
memberi tes formatif dengan maksud untuk mengukur hasil pembelajaran 
kemudian mengoreksi dan menganalisisnya.  

 
4.1.3.3 Pengamatan 

Pengamatan pada siklus II dilaksanakan selama pembelajaran 
berlangsung oleh teman sejawat selaku observer. Hal yang diamati meliputi 
perolehan hasil tes formatif dan sikap siswa selama mengikuti pembelajaran 
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dan perilaku guru dalam melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan 
lembar observasi yang sudah disediakan. 

Adapun untuk mengetahui hasil tes formatif siklus II dapat dilihat pada 
tabel 4.6 berikut. 

Tabel 4.6 
Hasil Tes Formatif Siklus II 

 

No Nama Siswa Nilai Kemunculan Ket. Tuntas Belum Tuntas 
1. A H 80 V -  
2. A R 70 V -  
3. A M 75 V -  
4. C P H 60 - V  
5. S D P 70 V -  
6. A D K 100 V -  
7. A T S 80 V -  
8. A N R 75 V -  
9. E A W 100 V -  

10. H A S 50 - V  
11. M W S 80 V -  
12. M A S 90 V -  
13. M Z A 100 V -  
14. N F 80 V -  
15. N H 100 V -  
16. P R S 100 V -  
17. S P N 80 V -  
18. V A 100 V -  
19. Y A 100 V -  
20. D A S 80 V -  
21. Z H 90 V -  

 Jumlah 1.760 19 2  
 Rata-rata 83,8    

Prosentase 90,5% 9,5%  
 
 
Berdasarkan tabel 4.6 tentang hasil tes formatif siklus II dapat dijelaskan 

bahwa siswa yang tuntas berjumlah 19 siswa dan yang belum tuntas 
sebanyak 2 siswa dari jumlah siswa kelas 4 sebanyak 21 dengan rata-rata 
klasikal sebesar 83,8. Sedangkan untuk distribusi frekuensi nilai hasil belajar 
siklus I dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut. 
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Tabel 4.7 
Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Siklus II 

Nilai Frekuensi Persentase (%) Keterangan 

90-100 9 42,9 Tuntas 

80-89 6 28,6 Tuntas 

70-79 4 19,1  Tuntas 

60-69 1 4,7 Belum Tuntas 

50-59 1 4,7 Belum Tuntas 

JUMLAH 21 100  

 
Berdasarkan tabel 4.7 tentang distribusi frekuensi hasil belajar siklus II di 

dapat dijelaskan bahwa siswa yang mendapatkan nilai antara 90-100 
sebanyak 9 siswa atau jika diprosentasekan sebesar 42,9% dan yang 
mendapat nilai 80-89 sebanyak 6 siswa atau 28,6% serta yang mendapatkan 
nilai 70-79 sebanyak 4 siswa atau 19,1% dari 21 siswa kelas 4 yang ada dan 
dinyatakan tuntas karena sudah mencapai KKM yang ditentukan sebesar 70. 
Siswa yang belum tuntas yang mendapatkan nilai di bawah 70 yaitu dengan 
rentang nilai antara 60-69 sebanyak 1 siswa atau jika diprosentasekan 
sebesar 4,7% dan yang mendapat nilai terendah yaitu dengan rentang nilai 
50-59 juga sebanyak 1 siswa atau 4,7% dari jumlah siswa kelas 4 sebanyak 
21 siswa. 

Adapun hasil observasi tentang perilaku guru dan siswa siklus II yang 
dilakukan oleh teman sejawat selaku observer teridentifikasi beberapa 
penemuan. Secara jelas dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut. 
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Tabel 4.8 
Lembar Observasi Siklus II 

 
No Aspek yang Dinilai Skor Ket 

1 2 3 4 5 
A. Perilaku Guru  

   
V 

  
Baik    1 Membuka pelajaran. 

   2 Menyediakan alat bantu pembelajaran dan 
sumber belajar yang diperlukan. 

   V  Baik 

   3 Menunjukkan sikap ramah, luwes, terbuka, 
penuh pengertian dan sabar kepada siswa. 

   V  Baik 

   4 Menunjukkan kegairahan dalam mengajar.    V  Baik 

   5 Mengembangkan hubungan antar pribadi yang 
sehat dan serasi. 

   V  Baik 

   6 Menggunakan jenis kegiatan serasi sesuai 
dengan tujuan siswa, situasi dan lingkungan. 

   V  Baik 

   7 Menggunakan alat bantu (media) 
pembelajaran yang sesuai dengan tujuan, 
situasi, dan lingkungan. 

 
  V 

 
Baik 

   8 Melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam 
urutan yang logis. 

   V  Baik 

   9 Memberikan petunjuk dan penjelasan yang 
berkaitan dengan isi pembelajaran. 

   V  Baik 

 10 Melaksanakan penilaian selama proses 
pembelajaran. 

   V  Baik 

 11 Melaksanakan penilaian selama akhir 
pembelajaran. 

   V  Baik 

B Perilaku Siswa   
  V 

 
Baik 

1 Perhatian siswa terhadap penjelasan guru. 
2 Partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran.    V  Baik 
3 Keberanian siswa bertanya.    V  Baik 
4 Keaktifan siswa dalam menjawab pertanyaan.    V  Baik 
5 Kesungguhan siswa dalam mengerjakan soal.    V  Baik 
6 Kemampuan siswa dalam berdemonstrasi.    V  Baik 

 
Keterangan skor : 

1. Sangat kurang 
2. Kurang 
3. Sedang/Cukup 
4. Baik 
5. Baik sekali/sangat baik 
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Berdasarkan data pada lembar observasi siklus II bagi guru dan siswa 
teridentifikasi bahwa pelaksanaan pembelajaran berjalan sesuai dengan 
rencana. Dalam mengajar, guru sudah menunjukkan sikap ramah, luwes, 
terbuka, penuh perhatian dan sabar serta guru dalam mengajar 
menggunakan alat peraga atau media pembelajaran yang lengkap dan 
sesuai. Selain itu, guru menggunakan metode yang tepat yaitu metode 
demonstrasi sesuai dengan langkah-langkah kegiatan dalam desain 
pembelajaran sehingga siswa merasa senang dalam mengikuti pelajaran. 
Keberanian siswa dalam bertanya dan menjawab pertanyaan sudah 
meningkat karena guru menggunakan strategi pembelajaran yang sesuai 
yaitu dengan memberi umpan balik kepada siswa sehingga interaksi aktif 
antara guru dan siswa terjalin.  

 
4.1.3.4 Refleksi 

Refleksi diperoleh berdasarkan data pengamatan yang dilakukan oleh 
teman sejawat selama pelaksanaan pembelajaran siklus II berlangsung, 
ternyata terdapat perubahan atau peningkatan secara menonjol pada hasil 
pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam tentang struktur daun dan fungsinya. 
Hal tersebut dikarenakan guru menerapkan metode demonstrasi dengan 
benar sesuai dengan langkah-langkah serta prosedur metode demonstrasi.  

Penerapan metode demonstrasi dan penugasan serta penggunaan  
media pembelajaran yang sesuai dan lengkap, teridentifikasi bahwa: 
a) Siswa lebih aktif dalam pembelajaran, hal ini terlihat dari kegiatan tanya 

jawab terjadi interaksi timbal balik antara guru dan siswa. 
b) Penjelasan guru lebih dapat dipahami oleh siswa, hal ini terlihat siswa 

banyak yang dapat mengerjakan tes formatif dengan cepat. 
c) Hasil tes formatif sangat meningkat, pada siklus I hanya 13 siswa atau 

62% yang tuntas meningkat pada siklus II menjadi 19 siswa atau dengan 
prosentase 90,5% tuntas dengan nilai rata-rata kelas 83,8 dari 21 siswa 
kelas 4 yang ada. 
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4.2 Pembahasan 
4.2.1 Kondisi Prasiklus 

Dalam pembelajaran prasiklus, kemampuan siswa dalam memahami 
struktur daun dan fungsinya sangat kurang sekali, hal ini karena guru belum 
menerapkan metode yang sesuai. Dalam pelaksanaan pembelajaran tersebut 
masih banyak kelemahan-kelemahan sehingga berpengaruh terhadap 
prestasi siswa. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain guru belum 
menunjukkan sikap ramah, luwes, terbuka, penuh pengertian serta sabar 
kepada siswa, penggunaan alat peraga yang kurang lengkap dan penjelasan 
guru terhadap materi perlu ditingkatkan. 

Berawal dari kelemahan-kelemahan guru dalam melaksanakan 
pembelajaran berdampak pada siswa yang kurang memperhatikan 
penjelasan. Masih banyak siswa yang bermain sendiri saat diberi penjelasan 
tentang struktur daun dan fungsinya. Kecuali itu, peran serta siswa dalam 
pembelajaran juga kurang aktif, untuk itu siswa dominan tidak berani untuk 
bertanya serta menjawab pertanyaan sehingga nilai tes formatif siswa tidak 
sesuai dengan harapan.  

Adapun tingkat ketuntasan siswa dari pembelajaran awal ini dapat dilihat 
pada tabel 4.9 berikut. 

Tabel 4.9 
Data Tingkat Ketuntasan Prasiklus 

 

Siklus 
Jumlah 
Siswa 

KKM 

Banyak siswa Prosentase 

Tuntas Blm Tuntas Tuntas Blm Tuntas 

Prasiklus 21 70 10 11 47,6% 52,4% 

 
Berdasarkan tabel 4.9 tentang data tingkat ketuntasan siswa pada 

prasiklus dapat dijelaskan bahwa siswa yang tuntas berjumlah 10 siswa atau 
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47,6% dan yang belum mencapai ketuntasan sebanyak 11 siswa atau 52,4% 
dari 21 siswa kelas 4 dengan rata-rata kelas sebesar 58.  

Secara jelas tentang pencapaian ketuntasan pada prasiklus disajikan 
dalam bentuk gambar diagram berikut. 
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Gambar 4.1 

Diagram Data Tingkat Ketuntasan Pembelajaran Pra Siklus 
 
 

4.2.2 Siklus I 
Penggunaan metode demonstrasi ternyata dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. Akan tetapi, hasil pembelajaran belum memenuhi kriteria 
ketuntasan seperti yang diajukan pada hipotesis penelitian sebesar 86% 
siswa yang mencapai ketuntasan. 

Secara jelas untuk mengetahui tingkat ketuntasan siswa pada tindakan 
pembelajaran siklus I dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut. 

Tabel 4.10 
Data Tingkat Ketuntasan Siklus I 

Siklus 
Jumlah 
Siswa 

KKM Banyak siswa Prosentase 

Tuntas Blm Tuntas Tuntas Blm Tuntas 

Siklus I 21 70 13 8 62% 38% 
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Berdasarkan tabel 4.10 tentang tingkat ketuntasan siswa pada siklus I 
dapat dijelaskan bahwa siswa yang mencapai ketuntasan berjumlah 13 siswa 
atau 62% dan yang belum mencapai tingkat ketuntasan berjumlah 8 siswa 
atau 38%. Jadi hasil pembelajaran siklus I ini, prosentase ketuntasan sudah 
meningkat 14,4% dari pembelajaran pra siklus yang semula 47,6% meningkat 
menjadi 62% dengan rata-rata kelas 72,3. Berdasarkan rata-rata kelas 
tersebut terbukti bahwa sudah ada peningkatan sebesar 14,3 dari rata-rata 
kelas pembelajaran pra siklus sebesar 58 meningkat pada pembelajaran 
siklus I sebesar 72,3. 

Lebih jelasnya tentang tingkat ketuntasan siswa pada tindakan perbaikan 
siklus I akan disajikan dalam bentuk gambar diagram berikut. 
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Gambar 4.2 
Diagram Data Tingkat Ketuntasan Siklus I 

 
Berdasarkan gambar 4.2 dapat diketahui bahwa siswa yang tuntas 

meningkat menjadi 13 siswa atau 72% dari 21 siswa kelas 4 jika 
dibandingkan dengan pembelajaran sebelumnya. Untuk itu, peneliti atau guru 
perlu melakukan tindakan perbaikan pada siklus selanjutnya dengan 
menyempurnakan penggunaan metode demonstrasi dan memberi umpan 
balik kepada siswa supaya siswa aktif dalam bertanya dan menjawab 
pertanyaan yang berhubungan dengan materi. Hal ini dimaksud supaya siswa 
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lebih memahami tentang struktur daun dan fungsinya sehingga hasil belajar 
Ilmu Pengetahuan Alam meningkat sesuai dengan harapan.  

 
4.2.3 Siklus II 

Dengan penggunaan metode pembelajaran yang sesuai pada 
pelaksanaan siklus II ini ternyata mampu meningkatkan hasil belajar Ilmu 
Pengetahuan Alam tentang Menjelaskan hubungan antara struktur daun 
dengan fungsinya. pada siswa kelas 4. untuk lebih jelasnya tentang tingkat 
ketuntasan belajar siswa dapat dilihat pada tabel 4.11 berikut. 

 
Tabel 4.11 

Data Tingkat Ketuntasan Siklus II 

Siklus 
Jumlah 
Siswa 

KKM 
Banyak siswa Prosentase 

Tuntas Blm Tuntas Tuntas Blm Tuntas 

Siklus II 21 70 19 2 90,5% 9,5% 

 
Melihat sajian data tingkat ketuntasan siklus II tabel 4.11 dapat dijelaskan 

bahwa siswa yang mencapai ketuntasan meningkat menjadi 19 siswa atau 
90,5% dan yang belum tuntas hanya 2 siswa atau 9,5% dari 21 siswa kelas 4 
yang ada dengan nilai rata-rata kelas meningkat sebesar 83,8. 

Tentang tingkat ketuntasan pada siklus II secara jelas dapat dilihat pada 
gambar 4.3 berikut. 
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Gambar 4.3 
Diagram Data Tingkat Ketuntasan Siklus II 

 
 

Berdasarkan gambar 4.3 tentang diagram data tingkat ketuntasan siklus 
II, siswa yang mencapai ketuntasan sebanyak 19 atau jika diprosentase 
sebesar 90,5% dan yang belum mencapai tingkat ketuntasan berjumlah 2 
siswa atau 9,5% dari 21 jumlah siswa kelas 4 dengan rata-rata klasikal 
sebesar 83,8. 

 
 

4.2.4 Perbandingan Masing-masing Siklus 
Kegiatan perbaikan pembelajaran pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam tentang struktur daun dan fungsinya dengan menggunakan metode 
demonstrasi dari masing-masing siklus terdapat peningkatan. Lebih jelas 
tentang peningkatannya dapat dilihat pada tabel 4.12 berikut. 
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Tabel 4.12 
Data Tingkat Ketuntasan Masing-masing Siklus 

Siklus 
Jumlah 
Siswa 

KKM 
Banyak siswa Prosentase 

Tuntas Blm Tuntas Tuntas Blm Tuntas 

Prasiklus 21 70 10 11 47,6% 52,4% 

Siklus I 21 70 13 8 62% 38% 

Siklus II 21 70 19 2 90,5% 9,5% 

 
Berdasarkan tabel 4.12 data tingkat ketuntasan masing-masing siklus 

tersebut dapat dijelaskan bahwa masing-masing siklus terdapat peningkatan 
hasil belajar, hal ini terlihat dari jumlah siswa yang mencapai ketuntasan. 
Pada pelaksanaan prasiklus siswa yang mencapai ketuntasan sebanyak 10 
siswa atau 47,6% dan yang belum mencapai ketuntasan sebanyak 11 siswa 
atau 52,4% dari 21 jumlah siswa kelas 4. Kemudian pada siklus II terjadi 
peningkatan yang mencapai ketuntasan sebanyak 13 siswa atau 62% dan 
yang belum tuntas hanya berjumlah 8 siswa atau 38% dan pada pelaksanaan 
siklus II siswa yang tuntas mencapai 19 siswa atau 90,5% dan yang belum 
tuntas sebanyak 2 siswa atau 9,5%.Lebih jelas tentang peningkatan masing-
masing siklus dapat dilihat pada gambar 4.4 berikut. 
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Gambar 4.4 

Diagram Tingkat Ke ing-masing Siklus 
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erdasarkan diagram tingkat ketuntasan masing-masing siklus pada 
gam

t 2 siswa yang belum tuntas. Hal ini 
dise

rmasalahan ini berusaha memberi motivasi 
kep

aan metode demonstrasi ini membuat 
per

n metode 
dem

B
bar 4.4 jelas terlihat peningkatan dari masing-masing siklus. 

Peningkatan-peningkatan dari masing-masing siklus tersebut terjadi setelah 
guru atau peneliti menerapkan metode demonstrasi pada pembelajaran IPA 
tentang struktur daun dan fungsinya. 

Tindakan siklus II masih terdapa
babkan siswa sering tidak masuk terkena penyakit asma yang sering 

kambuh sehingga ketinggalan pelajaran, sedangkan siswa yang satunya lagi 
dikarenakan orang tua siswa tersebut menjadi TKI sehingga anak kurang 
mendapat perhatian orang tua. 

Guru dalam mengatasi pe
ada siswa dan melakukan pendekatan-pendekatan secara berkala 

dengan mendatangi siswa ke rumahnya untuk melakukan bimbingan. Tidak 
hanya itu saja, guru juga membuatkan modul pembelajaran supaya siswa 
yang sering tidak masuk tidak ketinggalan pelajaran dan menyarankan 
kepada siswa yang belum tuntas tersebut untuk belajar kelompok dengan 
teman satu kelas yang terdekat. 

Menurut Hamzah, penggun
hatian siswa dapat lebih dipusatkan, proses belajar lebih terarah pada 

materi yang sedang dipelajari, pengalaman dan kesan sebagai hasil 
pembelajaran lebih melekat dalam diri siswa (Hamzah: 2007: 112). 

Pendapat Hamzah tersebut ternyata terbukti, dengan penerapa
onstrasi pada pembelajaran IPA tentang struktur daun dan fungsinya 

mampu meningkatkan hasil pembelajaran pada siswa kelas 4 SDN Gesengan 
01 dan mampu menjawab hipotesis penelitian yang diajukan. 


