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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Pelaksanaan Penelitian

4.1.1. Pelaksanaan Siklus I

4.1.1.1 Perencanaan

Setelah diperoleh data pada pra siklus, maka peneliti melakukan diskusi

dengan guru kelas 5 mengenai metode dan alat peraga yang akan digunakan yang

kemudian dilanjutkan dengan menentukan waktu pelaksanakan siklus I. Dari

kesepakatan peneliti dan guru kelas 5 maka pertemuan pertama pada siklus I

dilaksanakan pada tanggal 27 maret 2013, Sedangkan untuk pertemuan ke dua

dilaksanakan pada tanggal 28 maret 2013. Sebelum mengajar pada pertemuan

pertama, peneliti menjelaskan metode yang akan dipakai dalam pembelajaran

kepada  guru kelas 5, selain itu peneliti juga menyiapkan perlengkapan yang

nantinya digunakan pada saat mengajar. Perlengkapan tersebut diantaranya adalah

membuat RPP, menyiapkan lembar observasi dan menyiapkan alat peraga yang

akan digunakan.

4.1.1.2. Pelaksanaan

Pada pertemuan pertama guru mengajarkan mata pelajaran IPA dengan

Kompetensi Dasar: mendiskripsikan sifat-sifat cahaya. Indikator dari

pembelajaran tersebut adalah (1) Menyebutkan sifat-sifat cahaya. (2) Menjelaskan

sifat cahaya merambat lurus. (3) Membandingkan sifat cahaya yang mengenai

berbagai benda (bening, berwarna, dan gelap). (4) Membuktikan sifat-sifat cahaya

yang mengenai cermin datar dan cermin lengkung (cembung atau cekung). (5)

Memberikan contoh peristiwa pembiasan cahaya dalam kehidupan sehari-hari.

Selama guru kelas V mengajar, peneliti bertindak sebagai observer yang

merekam jalanya pembelajaran melalui lembar observasi yang telah disediakan.

Dari rekaman tersebut dapat diketahui apa yang menjadi kelemahan dan kelebihan

selama pembelajaran berlangsung. Peneliti merefleksi berbagai kekurangan dan

kelebihan, dimana kekurangan akan diperbaiki dan kelebihan akan tetap di

pertahankan dalam pertemuan berikutnya
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Pada pertemuan pertama Langkah – langkah pelaksanaan pembelajaran

pada Kegiatan awal diantaranya adalah guru menjelaskan tentang metode yang

digunakan dalam pembelajaran yaitu metode group investigation dilanjutkan

dengan memberikan apersepsi dengan menunjukkan sebuah cermin di depan kelas

dan menyuruh siswa untuk bercermin kemudian siswa diberi pertanyaan mengapa

wajah kita bisa terlihat di dalam cermin? Pembelajaran dilanjutkan dengan

mengeksplorasi pengetahuan siswa tentang cahaya dan memunculkan pertanyaan

yang nantinya akan dicari informasinya oleh siswa. Setelah diperoleh pertanyaan

yang diperlukan kemudian guru membagi siswa kedalam kelompok heterogen.

Masing-masing kelompok diberi satu pertanyaan yaitu salah satu sifat cahaya

beserta sifat dan kegunaanya dalam kehidupan sehari-hari. Setelah semua

kelompok memperoleh pembagian pertanyaan kemudian masing-masing

kelompok dibagikan lembar kerja siswa yang berisi tentang nama kelompok,

ketua kelompok, sekretaris, pembagian kerja kelompok, apa yang akan

diinvestigasi dan sumber yang digunakan dalam investigasi.pada pertemuan

pertama siswa diminta mencari informasi dari buku, majalah dan koran sesuai

pertanyaan yang sudah dibagikan. Peran guru disini adalah sebagai pemandu atau

pengatur jalanya pembelajaran.

Kegiatan dalam pertemuan kedua merupakan tindak lanjut dari pertemuan

pertama, sebelum pelaksanaan pertemuan kedua maka peneliti terlebih dahulu

merencanakan segala sesuatu yang nantinya digunakan dalam pertemuan kedua.

Perencanakan tersebut diantaranya adalah alat peraga yang akan digunakan untuk

membuktikan sifat-sifat cahaya. Alat peraga yang digunakan sebelumnya sudah

didiskusikan bersama antara peneliti dan guru kelas.

Pada pertemun kedua kegiatan pembelajaran melanjutkan pada pertemuan

pertama yaitu siswa membuktikan sifat-sifat cahaya menggunakan alat peraga

dan benda-benda realia yang sudah disiapkan oleh peneliti. Siswa nampak

antusias mengamati dan mencatat apa yang mereka pelajari. Setelah semua

kelompok selesai dengan pengamatanya, kemudian masing-masing kelompok

diminta  mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas. Pada saat salah
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satu kelompok mempresentasikan hasil pengamatan dan pencarian informasi

maka kelompok yang lain mendengarkan dan mencermati materi yang kelompok

presentasi sampaikan kemudian  guru meminta kelompok yang lain  memberi

tanggapan. Setelah semua kelompok selesai presentasi kemudian guru

menanggapi dan memberikan tambahan informasi kepada siswa berkaitan dengan

materi yang dipelajari dilanjutkan dengan tanya jawab guru dan siswa berkaitan

materi yang sudah dipelajari. Pada akhir pertemuan kedua siswa diminta

mengerjakan soal evaluasi untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi

yang telah mereka pelajari.

Dari lembar pengamatan dan catatan observer pada pembelajaran IPA

siklus I guru dalam melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan metode

group investigation didapatkan hasil bahwa guru sudah melaksanakan langkah-

langkah pembelajaran dengan benar dan siswa sudah terlihat lebih aktif namun

masih terdapat beberapa kekurangan yaitu guru belum menjelaskan langkah-

langkah pembelajaran group investigation secara rinci. Hal tersebut

mengakibatkan siswa bingung saat melaksanakan kegiatan penelitian dan juga

saat mengisi lembar kerja siswa. Dari pengamatan dan catatan observer terhadap

siswa diperoleh hasil bahwa siswa masih belum memahami secara mendalam

langkah-langkah pembelajaran group investigation dan beberapa siswa masih

sering mengganggu kelompok lain saat pembelajaran berlangsung.

4.1.1.3. Refleksi siklus I

Setelah melakukan kegiatan pembelajaran dalam mata pelajarann Ilmu

Pengatahuan Alam dengan Standar Kompetensi menerapkan sifat-sifat cahaya

melalui kegiatan membuat suatu karya / model, penelti mengalami beberapa

masalah yang dapat berpengaruh pada keberhasilan siswa dalam memahami

materi. Hal ini terlihat pada hasil tes formatif siswa yang masih ada yang belum

mencapai target ketuntasan.

Pada saat pembelajaran berlangsung siswa tidak memahami secara

mendalam metode yang dijelaskan oleh guru sehingga siswa terlihat masih

bingung. Pembagian masalah penelitian yang diberikan kepada siswa ternyata
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berpengaruh terhadap penguasaan materi, hal itu dapat dilihat dari penguasan

materi siswa hanya sebatas apa yang mereka teliti dan mengesampingkan masalah

yang diteliti kelompok lain. Permasalahan tersebut dapat dijabarkan sebagai

berikut :

Guru : Guru belum menjelaskan secara rinci tentang langkah-langkah

metode group investigation.

Siswa : Siswa masih suka mengganggu kelompok yang lain dan tidak

berkonsentrasi pada tugas kelompok.

Alat peraga : Alat peraga yang digunakan sudah biasa dijumpai siswa

sehingga siswa kurang antusias.

Materi : materi yang dibagi-bagi membuat siswa hanya memahami apa

yang mereka investigasi saja.

Cara mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan menjelaskan kembali

peraturan yang berlaku dalam pembelajaran dan bagaimana pelaksanaan

pembelajaran dengan metode Group Investigation. Cara mengatasi permasalahan

yang kedua yaitu dengan memberikan pengawasan yang ketat agar siswa tidak

mengganggu kelompok lain. Cara mengatasi permasalahan yang ketiga yaitu

dengan menggunakan alat peraga yang lebih menarik bagi siswa dan memberikan

waktu yang lebih banyak kepada siswa agar penelitian bersifat menyeluruh

terhadap semua materi sehingga penguasaan siswa terhadap materi bisa lebih

menyeluruh.

4.1.2. Pelaksanaan siklus II

4.1.2.1. Perencanaan

Dalam siklus II ini peneliti memperbaiki dari kekurangan pembelajaran

siklus I dengan indikator yang berbeda. Indikator yang dipakai dalam siklus II ini

adalah (1). Menyebutkan macam-macam alat optik. (2). Menjelaskan bagian-

bagian dari alat optik.(3) Memberikan contoh penggunaan alat optik dalam

kehidupan sehari-hari. Sebelum mengajar pada pertemuan pertama, peneliti

menyiapkan perlengkapan yang nantinya digunakan pada saat mengajar.
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Perlengkapan tersebut diantaranya adalah  membuat RPP, menyiapkan lembar

observasi dan alat peraga yang akan digunakan.

4.1.2.2. Pelaksanaan

Pertemuan pertama pada Siklus II dilaksanakan pada tanggal 30 maret

2013, Sedangkan untuk pertemuan ke dua dilaksanakan pada tanggal 31 maret

2013.Perbaikan pembelajaran yang peneliti lakukan adalah dengan cara

menjelaskan kembali tentang langkah-langkah pembelajaran Group investigation,

menyiapkan alat peraga yang lebih menarik, memperketat pengawasan guru

terhadap siswa agar tidak mengganggu kelompok lain yang sedang mengerjakan

tugas, dan memberikan waktu yang lebih banyak kepada siswa agar penelitian

bersifat menyeluruh terhadap semua materi sehingga penguasaan siswa terhadap

materi bisa lebih menyeluruh.

Selama guru kelas mengajar, peneliti bertindak sebagai observer yang

merekam jalanya pembelajaran melalui lembar observasi yang telah disediakan.

Dari rekaman tersebut dapat diketahui apa yang menjadi kelemahan dan kelebihan

selama pembelajaran berlangsung. Dari kelemahan dan kelebihan tersebut dapat

menjadi bahan refleksi pada akhir pembelajaran.

Pada pertemuan pertama langkah – langkah pelaksanaan pembelajaran

pada Kegiatan awal diantaranya adalah guru menjelaskan kembali tentang metode

yang digunakan dalam pembelajaran yaitu metode group investigation secara

singkat agar siswa lebih  mengerti dan tidak bingung lagi karena pada siklus 1

siswa masih sedikit bingung tentang bagaimana pembelajaran dengan metode

group investigation. Setelah selesai kemudian dilanjutkan dengan memberikan

apersepsi yaitu dengan menunjukkan salah satu contoh alat optik yaitu lup

mainan. Siswa diminta menyebutkan alat apakah yang dimaksud tersebut.

Pembelajaran dilanjutkan dengan mengeksplorasi pengetahuan siswa tentang  alat

optik dan siwa diminta memberikan pertanyaan yang nantinya akan dicari

informasinya oleh siswa. Pertanyaan-pertanyaan tersebut nantinya akan dibagikan

kepada masing-masing kelompok untuk diinvestigasi. Setelah diperoleh

pertanyaan yang diperlukan kemudian guru membagi siswa kedalam kelompok
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heterogen. Setiap kelompok diminta mencari informasi tentang macam-macam

alat optik,bagian-bagian alat optik dan kegunaan alat optik dari sumber buku,

majalah dan koran yang sudah disediakan oleh guru.

Berbeda dari siklus I, pada siklus II setiap kelompok mencari semua

informasi tentang alat optik tidak dibagi-bagi seperti pada siklus I. Pada

penggunan alat peraga juga mengalami perubahan yaitu jika pada siklus I siswa

mencari informasi dari buku, majalah, dan koran terlebih dahulu namun pada

siklus II siswa sembari mencari informasi dari buku, majalah, dan koran sekaligus

mengamati alat peraga yang sudah disediakan oleh peneliti.

Pada pertemuan kedua siswa diminta melanjutkan pencarian informasi

tentang macam-macam alat optik,bagian-bagian alat optik dan kegunaan alat

optik. Siswa begitu antusias mengamati alat peraga yang disiapkan.dan

mempresentasikan hasil pengamatan dan pencarian informasi didepan kelas. Pada

saat salah satu kelompok mempresentasikan hasil pengamatan dan pencarian

informasi maka kelompok yang lain mendengarkan dan mencermati materi yang

kelompok  presentasi sampaikan kemudian  guru meminta kelompok yang lain

memberi tanggapan Setelah semua kelompok selesai presentasi kemudian guru

menanggapi dan memberikan tambahan informasi kepada siswa berkaitan dengan

materi yang dipelajari. Pada akhir pembelajaran siswa diminta mengerjakan soal

evaluasi untuk mengukur pengetahuan siswa.

Dari hasil observasi menunjukkan guru sudah melaksanakan semua

tahapan-tahapan dalam pembelajaran group investigation dan pembelajaran sudah

sesuai dengan yang diharapkan. Siswa sudah mengerti langkah-langkah dalam

pembelajaran group investigation dan gangguan siswa terhadap kelompok lain

sudah tidak terjadi lagi.

4.1.2.3. Refleksi siklus II

Setelah pembelajaran selesai peneliti merefleksi kegiatan pembelajaran

bersama guru kelas 5. Pelaksanaan pembelajaran berjalan dengan lancar dan guru

sudah melaksanakan pembelajaran sesuai RPP yang sudah dipersiapkan. Dengan

adanya perbaikan dari kekurangan yang terjadi pada siklus I maka siswa sudah
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tidak bingung dengan metode yang digunakan dan penguasaan siswa terhadap

materi menjadi lebih meningkat. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil evaluasi

siswa yang 100% sudah memenuhi KKM dan rata-rata nilai siswa 89,6.

4.2. Pembahasan Dari Setiap Siklus

Pada pra siklus peneliti mengobservasi kelas dengan mewawancarai guru

kelas V dan meminta data hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA. Dari data

yang diperoleh ternyata hasil belajar IPA SDN 2 Wonocoyo sangat rendah. Dari

data kondisi awal siswa hasil belajar IPA siswa kelas 5 SDN 2 Wonocoyo 50%

belum mencapai KKM. Dari data yang diperoleh dapat dianalisis tingkat

keberhasilan dan kegagalan seperti di bawah ini :

Keberhasilannya  : Tingkat keberhasilan hanya 50 %, jumlah nilai

keseluruhan siswa 977, nilai rata-rata 69,7 yang

memperoleh 70 ke atas hanya 7 anak dari 14

anak.

Kegagalannya : Tingkat kegagalan 50 %, karena yang

memperoleh nilai kurang dari 70 ada 7 anak dari

14 anak.

Untuk meningkatkan hasil belajar siswa maka peneliti mengadakan

perbaikan menggunakan metode group unvestigation melalui 2 siklus. Siklus

pertama dilaksanakan pada tanggal 27 dan 28 maret 2013 sedangkan siklus kedua

dilaksanakan pada 30 dan 31 maret 2013. Setelah melakukan berbagai persiapan

maka penelitian pun akhirnya terlaksana dengan bantuan guru kelas pengampu.

Pada siklus 1 Pembelajaran berlangsung cukup aktif dan siswa terlihat

lebih senang dengan metode yang digunakan dan alat peraga yang sudah

disiapkan namun beberapa siswa masih bingung dengan pembagian tugas pada

masing-masing kelompok. Pembagian materi kepada masing-masing kelompok

ternyata kurang efektif karena pemahaman siswa tentang materi hanya sebatas

yang mereka teliti saja sedangkan materi yang lain kurang begitu dipahami. Dari

kekurangan dan kelebihan pembelajaran yang dilakukan pada siklus 1 diperoleh
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hasil bahwa 14% dari jumlah siswa atau masih ada 2 siswa yang nilainya belum

mencapai KKM.

Tabel 13. Hasil Evaluasi mata pelajaran IPA siklus I

No Rentang Nilai Banyaknya siswa Persentase
1 60-65 2 14,286 %
2 66-71 0 0 %
3 72-78 2 14,286 %
4 79-85 6 42,857 %
5 86-92 4 28,571 %

Jumlah 14 100%

Dari tabel 4.2 dapat dilihat bahwa dari 14 siswa yang memperoleh nilai 60-

65 ada 2 siswa, tidak ada siswa yang memperoleh nilai 66-71, yang memperoleh

nilai antara 72-78 ada 2 siswa, yang memperoleh nilai antara 79-85 ada 6 siswa ,

dan yang memperoleh nilai antara 86-92 ada 4 siswa. Tingkat ketuntasanya  dapat

dilihat pada tabel seperti di bawah ini :

Tabel 14. Tabel Ketuntasan Belajar Siklus I

No Ketuntasan Belajar Siswa Presentase
1 Tuntas ≥ 70 12 86%
2 Tidak tuntas < 70 2 14 %

Jumlah 14 100%

Berdasarkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM ≥70) dari data hasil

perolehan hasil belajar siklus I diketahui bahwa terdapat 12 siswa yang

mendapatkan nilai tuntas KKM dengan presentase 86%. sedangkan yang belum

mencapai KKM dengan nilai dibawah 70 ada 2 siswa  atau 14%.

Berdasarkan tabel diatas maka dapat di analisis tingkat keberhasilan dan

kegagalannya seperti di bawah ini :

Keberhasilannya :  Tingkat Keberhasilan mencapai 86 % , jumlah nilai

keseluruhan siswa 1125, nilai rata-rata 80,3 dengan

ketuntasan klasikal 86 %.
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Kegagalannya    : Tingkat kegagalan 14 % , karena hanya 2 siswa yang

belum tuntas dengan memperoleh nilai kurang dari

70.

Hasil belajar tersebut bila disajikan dalam bentuk diagram batang adalah

sebagai berikut :
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Gambar 2.
Diagram Batang Hasil Belajar Pembelajaran IPA siklus I

Setelah melakukan refleksi pebelajaran pada siklus I maka peneliti bersama

guru mengadakan perbaikan pembelajaran pada siklus II yaitu dengan pemberian

waktu yang lebih kepada siswa dan pembagian materi yang menyeluruh kepada

siswa sehingga pengetahuan siswa tidak hanya sebatas apa yang mereka teliti saja

namun seluruh materi dapat mereka kuasai. Selain itu pada saat pembelajaran

berlangsung guru lebih aktif mengawasi siswa sehingga tidak ada lagi siswa yang

mengganggu kelompok lain yang sedang mengerjakan tugas dari guru.

Pembelajaran dimulai dengan penjelasan singkat tentang metode group

investigation agar siswa lebih paham dengan metode yang digunakan. Saat

pembelajaran berlangsung siswa sudah mulai terbiasa dengan metode yang

digunakan guru dan sudah mengerti tentang pembagian tugas pada masing-masing

kelompok. Pengawasan yang ketat membuat siswa tidak lagi mengganggu
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kelompok lain saat mengerjakan tugas dari guru. Dengan pembagian materi yang

menyeluruh kepada siswa maka siswa memahami materi bukan hanya pada apa

yang mereka teliti saja namun lebih menguasai materi secara menyeluruh

dikarenakan siswa benar-benar meneliti dan mengalami sendiri dengan alat peraga

yang telah disediakan.

Setelah evaluasi tes pembelajaran siklus II berakhir dinilai dan di analisis

ternyata hasilnya meningkat, yaitu siswa tuntas belajar dengan nilai 71 ke atas

menjadi 100 %. Jadi dapat dikatakan meningkat dari 86 % menjadi 100%.

Sehingga pada tindakan pembelajaran siklus II dapat meningkat 14%.Mengamati

dari nilai ketuntasan ini berarti hasil yang dicapai pada proses tindakan

pembelajaran siklus II sudah berhasil mencapai tingkat yang direncanakan. Hasil

belajar siklus II dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 15. Hasil Evaluasi mata pelajaran IPA siklus II

No Rentang Nilai Banyaknya Siswa Persentase
1 75-79 2 14,286 %
2 80-84 2 14,286 %
3 85-89 1 7,142 %
4 90-94 2 14,286 %
5 95-100 7 50 %

Jumlah 14 100%

Dari tabel 4.3 dapat dililihat bahwa dari 14 siswa, yang memperoleh nilai

75-79 ada 2 siswa, yang memperoleh nilai 80-84 ada 2 siswa, yang memperoleh

nilai 85-89 ada 1 siswa, yang memperoleh nilai 90-94 ada 2 siswa dan yang

memperoleh nilai 95-100 ada 7 siswa.

Tabel 16. Tabel Ketuntasan Belajar siklus II.

No Ketuntasan Belajar Siswa Presentase
1 Tuntas ≥ 70 12 86%
2 Tidak tuntas < 70 2 14 %

Jumlah 14 100%
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Berdasarkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM ≥70) dari data hasil

perolehan hasil belajar siklus II diketahui bahwa 14 siswa mendapatkan nilai

tuntas KKM dengan presentase 100%. Dari data tersebut dapat dianalisis

keberhasilan dan kegagalanya seperti berikut ini :

Keberhasilnnya : Tingkat keberhasilan mencapai 100 %, jumlah

nilai keseluruhan 1255, nilai rata-rata mencapai

89,6 dengan ketuntasan klasikal 100 %

Kegagalannya : Tidak ada, karena dari jumlah anak 14 semuanya

tuntas

Hasil belajar tersebut bila disajikan dalam bentuk diagram batang adalah

sebagai berikut:
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Gambar 3.
Diagram Batang Hasil Belajar Pembelajaran IPA siklus II

Setelah selesai perbaikan pembelajaran siklus II, maka hasil evaluasi pada

akhir siklus II mengalami peningkatan yang signifikan.peningkatan dari pra siklus

sampai pada siklus II terlihat seperti yang ada pada tabel berikut :
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Tabel 17.

Prosentase Keberhasilan Tiap Siklus.

No Nilai

Siklus 1 Siklus 2 Siklus 3

Banyak

siswa

persen Banyak

siswa

persen Banyak

siswa

persen

1 Tuntas 7 50 12 86 14 100

2 Tidak tuntas 7 50 2 14 0 0

3 Jumlah 14 100 14 100 14 100

Berdasarkan tabel 4:4 ketuntasan hasil belajar IPA siswa kelas 5 pada

kondisi awal siswa yang sudah mencapai KKM 70 (≥70) sebanyak 7 siswa dengan

presentase 50% dan siswa yang belum tuntas sebanyak 7 siswa dengan presentase

50%. Pada pelaksanaan siklus I siswa yang sudah tuntas sebanyak 12 siswa

dengan presentase 86% dan siswa yang belum tuntas sebanyak 2 siswa dengan

presentase 14%. Pada pelaksanaan siklus II jumlah siswa yang sudah tuntas

meningkat sebanyak 14 siswa dengan presentase 100%.

Perbandingan persentase ketuntasan pada masing-masing siklus jika

disajikan dalam bentuk diagram adalah sebagai berikut:

Gambar 4 Diagram Perbandingan Hasil Belajar Tiap Siklus.

SIKLUS
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Dengan demikian penerapan metode group investigation dengan media

realia terbukti meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5 SDN 2 Wonocoyo.

Penerapan metode group investigation memberikan pengalaman yang bermakna

bagi siswa karena siswa dituntut untuk memberikan kontribusi kepada kelompok

dan dari kontibusi tersebut siswa merasa bertanggung jawab dengan pendapat atau

masukan yang mereka berikan kepada kelompok sehingga materi yang dispelajari

benar-benar dicermati dengan baik oleh siswa. Hal tersebut sesuai dengan

pendapat Miftahul Huda (2011:17) yang menyebutkan bahwa pembelajaran

dengan metode group investigation performa siswa lebih efektif  karena para

siswa yang bekerja pada kelompok-kelompok kecil memiliki rasa tanggung jawab

yang lebih besar untuk membantu siswa-siswa lain daripada mereka yang bekerja

pada kelompok besar atau mereka yang belajar dalam suasana tradisional ruang

kelas yang mengikutsertakan seluruh anggotanya.


