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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Kondisi Awal 

Berdasarkan pengamatan awal diketahui bahwa pembelajaran yang 

berlangsung selama ini siswa hanya mengandalkan apa yang disampaikan guru di 

depan kelas dan buku paket sebagai bahan ajar. Hasil belajar siswa kelas IV SD 

Negeri Sepakung 01 Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang dalam 

pembelajaran IPA masih rendah yaitu dari 15 siswa hanya 2 siswa yang mampu 

mencpai KKM (70) dengan persentase ketuntasan kelas 13,3% dan rata-rata 

adalah  56,19. 

Rendahnya hasil belajar IPA menunjukkan bahwa siswa mengalami 

kesulitan dalam mempelajari IPA karena siswa belajar IPA secara abstrak. Guru 

belum mampu memberikan pembelajaran aktif yang mengembangkan 

pengalaman langsung. Adanya kondisi yang seperti itu, maka perlu diterapkan 

pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa. Penerapan model pembelajaran 

SAVI merupakan salah satu strategi untuk mengaktifkan siswa dan membuat 

pembelajaran IPA menjadi lebih bermakna khususnya dalam pembelajaran Energi 

Panas dan Energi Bunyi.  

Berdasarkan hasil pengamatran di lapangan diperoleh: 

1. Kajian materi IPA bersifat abstraksi sehingga siswa terkadang susah 

memahami apa yang disampaikan guru,  

2. Guru dalam menyampaikan pelajaran IPA cenderung sama dengan apa yang 

ada di buku paket, 

3. Siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran dan guru masih mendominasi 

kegiatan pembelajaran, 

4. Guru lebih mementingkan pencapaian target kurikulum dari pada 

memberikan pembelajaran yang bermakna terhadap siswa, 

5. Hasil belajar anak masih di bawah KKM (70). 

Berikut ini disajikan hasil belajar IPA sebelum dilakukan tindakan. 
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Tabel 4.1 

Hasil Belajar IPA Sebelum Dilakukan Tindakan 

 

Pra Siklus 

Rata-Rata 56,19 

Nilai Tertinggi 78,60 

Nilai Terendah 42,90 

Persentase Ketuntasan 13,30% 

Berdasarkan tabel 4.1 maka dapat diketahui bahwa hasil belajar siswa 

Kelas IV SD Negeri Sepakung 01 Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang 

yaitu persentase ketuntasan kelas mencapai 13,3% dan rata-rata adalah 56,19. 

Nilai terendah dari siswa mencapai 42,90 sedangkan nilai tertinggi siswa yang 

dapat dicapai adalah 78,60.  

Tabel 4.2 

Data Tes Pra Siklus 

Tahap Rata-rata Tuntas  Tidak Tuntas Persentase Ketuntasan 

Pra Siklus 56,19 2 siswa 13 siswa 13,30% 

Berikut ini disajikan diagram hasil belajar IPA pada tahap pra siklus 

dengan menggunakan model pembelajaran SAVI. 

 

Gambar 4.1 Diagram Pencapaian Tahap Pra Siklus 

Dari tabel 4.2 dan gambar 4.1 dapat diketahui bahwa siswa yang mampu 

mencapai KKM (70) dan dinyatakan tuntas hanya 2 siswa sedangkan yang 

Rata-rata tuntas tidak tuntas Prosentase 
Ketuntasan

56,19

2
13 13,30

Diagram Pencapaian Tahap Pra Siklus

Pra Siklus
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dinyatakan tidak tuntas adalah 13 siswa. Maka dalam hal ini dapat disimpulkan 

bahwa hasil belajar siswa masih perlu ditingkatkan. 

  

4.2. Hasil Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dilaksanakan di Kelas IV SD Negeri 

Sepakung 01 yang dilakukan pada bulan Maret - April. Penelitian ini dilaksanakan 

dalam 2 siklus. Siklus I mengambil indikator sebagai berikut : 

1. Menjelaskan pengertian energi panas serta alat ukur energi panas  

2. Menyebutkan sumber energi panas 

3. Menjelaskan bagaimana energi panas dapat dihasilkan 

4. Menjelaskan manfaat energi panas 

5. Menjelaskan cara perpindahan panas 

6. Menjelaskan contoh peristiwa perpindahan panas 

Siklus II mengambil indikator sebagai berikut : 

1. Menjelaskan dari mana bunyi berasal  

2. Menyebutkan sumber-sumber bunyi 

3. Menjelaskan klasifikasi bunyi 

4. Menjelaskan cara perambatan bunyi 

5. Menyebutkan contoh peristiwa perambatan bunyi 

Dalam setiap siklus terdiri atas tahap perencanaan, pelaksanaan tindakan, 

pengamatan dan refleksi. Data yang diperoleh selama penelitian adalah sebagai 

berikut: 

4.2.1.Siklus I 

4.2.1.1.Perencanaaan 

1) Menetapkan standar kompetensi yaitu “Memahami berbagai bentuk energi 

dan cara penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari” dan kompetensi 

dasar yaitu “Mendeskripsikan energi panas dan bunyi yang terdapat di 

lingkungan sekitar serta sifat-sifatnya” 

2) Memilih bahan pelajaran yang sesuai dengan SK dan KD yaitu tentang 

“Energi Panas”  
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3) Membuat rancangan pembelajaran yang akan diterapkan dalam proses 

belajar mengajar sesuai dengan pembelajaran dengan model pembelajaran 

SAVI  

a) Somatik : Siswa melakukan suatu kegiatan percobaan 

b) Auditori : Siswa mendengarkan penjelasan guru 

c) Visual : Siswa mengamati hasil percobaan   

d) Intelektual : siswa mengerjakan soal evaluasi 

4) Mempersiapkan sumber, bahan, dan alat bantu yang dibutuhkan 

5) Menyusun kisi-kisi untuk siklus I 

6) Membuat lembar kerja siswa (LKS)  

7) Membuat soal untuk evaluasi akhir siklus I 

8) Membuat pedoman observasi sistematik bagi kerja guru dan siswa selama 

pelaksanaan siklus I 

4.2.1.2.Proses Pelaksanaan Pembelajaran 

4.2.1.2.1.Pertemuan Pertama 

Pertemuan pertama ini kegiatan yang dilaksanakan meliputi: 

a) Kegiatan Awal 

Pada awal pembelajaran guru melakukan serangkaian kegiatan awal. 

Namun, sebelumnya guru menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk 

pembelajaran. Lalu, guru berdoa bersama siswa sebelum memulai pembelajaran. 

Setelah selesai berdoa, guru mengisi daftar presensi siswa untuk mengetahui 

adakah siswa yang tidak dapat hadir. Kemudian, guru memberikan apersepsi 

dengan bercerita tetang kedinginan yang dirasakan guru di pagi hari, tapi saat 

bediri di bawah sinar matahari menjadi terasa hangat. Lalu, guru memberi 

pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang akan dipelajari pada siswa, 

misalnya “Coba kalian berdiri di bawah sinar matahari, apa yang kalian rasakan?”. 

Hal ini bertujuan untuk menguji kemampuan dasar siswa tentang materi tersebut.  

Guru juga menyebutkan tujuan pembelajaran yang harus dicapai siswa dalam 

pembelajaran hari itu. 
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b) Kegiatan Inti 

Pada tahap inilah akan terlihat pembelajaran dengan model pembelajaran 

SAVI.  Kegiatan inti diawali dengan guru menyampaikan beberapa materi tentang 

energi panas dan sumber energi panas di depan kelas dan siswa mendengarkan 

dan menulis hal-hal penting yang disampaikan guru. Kegiatan ini sebagai bentuk 

dari unsur Auditori. Setelah itu, guru membagi siswa ke dalam 3 kelompok. 

Setiap kelompok terdiri dari 5 siswa. Setiap kelompok diminta untuk melakukan 

serangkaian percobaan tentang sumber energi panas. Kegiatan ini sebagai bentuk 

dari unsur Somatik. Unsur Visual dapat dilihat dari kegiatan mengamati hasil 

percobaan yang dilakukan siswa. Sedangkan unsur Intelektual dapat dilihat dari 

kemampuan siswa menyimpulkan hasil percobaan dan menjawab pertanyaan yang 

ada di dalam lembar kerja. Setelah selesai melakukan percobaan, siswa 

mempresentasikan hasil percobaan mereka di depan kelas. 

c) Kegiatan Penutup 

Dalam kegiatan penutup, siswa bersama guru menyimpulkan apa saja 

yang telah dipelajari pada pertemuan tersebut. Kemudian, guru menyampaikan 

pelajaran yang akan dipelajari selanjutnya. 

4.2.1.2.2.Pertemuan Kedua 

Pertemuan kedua ini kegiatan yang dilaksanakan meliputi: 

a) Kegiatan Awal 

Sebelum memulai kegiatan pembelajaran guru menyiapkan alat dan 

bahan yang akan digunakan untuk pembelajaran. Lalu, guru berdoa bersama siswa 

sebelum memulai pembelajaran. Setelah selesai berdoa, guru mengisi daftar 

presensi siswa untuk mengetahui adakah siswa yang tidak dapat hadir. Kemudian, 

guru memberikan apersepsi dengan bercerita tetang pengalaman menjemur 

pakaian basah di bawah sinar matahari yang kemudian dapat kering di siang hari. 

Lalu, guru memberi pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang akan dipelajari 

pada siswa, misalnya “kenapa pakaian yang dijemur itu dapat kering?”. Hal ini 

bertujuan untuk menguji kemampuan dasar siswa tentang materi tersebut. Guru 
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juga menyebutkan tujuan pembelajaran yang harus dicapai siswa dalam 

pembelajaran hari itu. 

b) Kegiatan Inti 

Pada tahap inilah akan terlihat pembelajaran dengan model pembelajaran 

SAVI.  Kegiatan inti diawali dengan guru menyampaikan beberapa materi tentang 

perpindahan panas di depan kelas dan siswa mendengarkan dan menulis hal-hal 

penting yang disampaikan guru. Kegiatan ini sebagai bentuk dari unsur Auditori. 

Setelah itu, guru membagi siswa ke dalam 3 kelompok. Setiap kelompok terdiri 

dari 5 siswa. Setiap kelompok diminta untuk melakukan serangkaian percobaan 

tentang perpindahan  panas. Kegiatan ini sebagai bentuk dari unsur Somatik. 

Unsur Visual dapat dilihat dari kegiatan mengamati hasil percobaan yang 

dilakukan siswa. Sedangkan unsur Intelektual dapat dilihat dari kemampuan siswa 

menyimpulkan hasil percobaan dan menjawab pertanyaan yang ada di dalam 

lembar kerja. Setelah selesai melakukan percobaan, siswa mempresentasikan hasil 

percobaan mereka di depan kelas. 

c) Kegiatan Penutup 

Dalam kegiatan penutup, siswa bersama guru menyimpulkan apa saja 

yang telah dipelajari pada pertemuan tersebut. Kemudian, guru meminta siswa 

untuk mengerjakan soal evaluasi sebagai bentuk dari unsur Intelektual dari model 

pembelajaran SAVI. Setelah itu, guru menyampaikan pelajaran yang akan 

dipelajari selanjutnya. 

4.2.1.3.Pengamatan Hasil Tindakan 

Dalam tahap ini peneliti mengamati jalannya proses pembelajaran yang 

dilakukan siswa dan guru. Dari pengamatan terhadap guru, peneliti memperoleh 

data bahwa guru kurang mampu mengelola kelas. Dalam proses pembelajaran, 

suara guru sering tidak terdengar karena pengaruh suara dari siswa yang bicara 

sendiri di dalam pembelajaran.  

Sedangkan pengamatan terhadap siswa, peneliti memperoleh data adanya 

satu kendala utama di dalam pembelajaran siklus I, yaitu siswa kurang familiar 
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dengan kegiatan percobaan. Kendala utama ini menyebabkan munculnya kendala-

kendala lain di dalam pembelajaran, yaitu sebagai berikut : 

1) Siswa kebingungan dalam melakukan langkah-langkah percobaan. 

2) Siswa kebingungan dalam bagaimana menuliskan hasil percobaan yang 

telah dilakukan 

3) Siswa belum mengerti tentang apa saja yang harus dibaca daat 

menyampaikan hasil percobaan mereka 

Selain mengamati tentang proses pembelajaran, peneliti juga mengamati 

hasil belajar siswa pada Siklus I. Berikut ini disajikan hasil belajar IPA siklus I. 

Tabel 4.3 

Hasil Belajar Siswa Mata Pelajaran IPA Siklus I 

 

Pra Siklus Siklus I 

Rata-Rata 56,19 79,52 

Nilai Tertinggi 78,6 100 

Nilai Terendah 42,9 64,29 

Persentase Ketuntasan 13,30% 80% 

Dari tabel 4.3 diketahui bahwa siswa mengalami peningkatan hasil 

belajar serta rata-rata hasil belajar IPA,  tetapi persentase ketuntasan kelas baru 

mampu pencapai yaitu 80% dan masih di bawah persentase ketuntasan kelas yang 

ditetapkan yaitu 90%. Serta, hasil tes siklus I diperoleh data anak yang mendapat 

nilai ≥ 70 ada 80% atau 12 siswa dan yang masih mendapat nilai < 70 ada  3 

orang atau 20% yang dapat dilihat pada tabel 4.4. 

Tabel 4.4 

Data Tes Siklus I 

Tahap Rata-rata Tuntas  Tidak Tuntas Persentase Ketuntasan 

Pra Siklus 56,19 2 siswa 13 siswa 13,30% 

Siklus I 79,52 12 siswa 3 siswa 80% 

Berikut ini disajikan diagram peningkatan hasil belajar IPA pada siklus I 

dengan menggunakan model pembelajaran SAVI. 
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Gambar 4.2. Diagram Peningkatan Siklus I 

4.2.1.4.Refleksi 

Setelah melaksanakan perbaikan pembelajaran siklus I terdapat kelebihan 

dan kekurangan sebagai berikut: 

4.2.1.4.1.Kelebihan 

1) Penggunaan model pembelajaran SAVI sudah baik sehingga menarik minat 

belajar siswa, yaitu dengan 

a) Somatik  : siswa melakukan suatu percobaan sehingga siswa menjadi 

aktif di dalam pembelajaran 

b) Auditori  : siswa mendengarkan penjelasan guru dengan baik agar 

dapat memahami bagaimana melakukan setiap percobaan yang dilakukan 

c) Visual  : siswa mengamati hasil percobaan dengan teliti 

d) Intelektual : siswa mulai menggunakan kemampuan intelektualnya 

untuk dapat mengerjakan soal evaluasi dan menyimpulkan hasil percobaan. 

2) Guru dapat mengembangkan bahan ajar dan tidak hanya terpaku pada buku 

paket saja 

4.2.1.4.2.Kekurangan 

1) Walaupun pembelajaran dengan model SAVI sudah baik, tapi masih ada 

beberapa kekurangan yaitu: 

Rata-rata Tuntas Tidak Tuntas Persentase 
Ketuntasan

56,19

2
13 13,30

79,52

12
3

80

Diagram Peningkatan Siklus 1

Pra Siklus Siklus 1
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a) Somatik : beberapa siswa lebih asyik bermain sendiri dengan alat-alat 

percobaan 

b) Auditori : suara guru sering kalah dengan suara siswa sehingga saat 

memberikan penjelasan siswa sering meminta untuk dijelaskan kembali 

dengan alasan kurang mendengar 

c) Visual  dan Intelektual : kemampuan mengamati siswa sudah baik, tapi 

tidak diiringi dengan kemampuan intektual mereka sehingga siswa 

kebingungan dengan apa yang harus ditulis dalam kesimpulan 

2) Siswa kurang familiar sehingga guru harus menjelaskan berulang-ulang 

tentang cara melakukan percobaan 

3) Guru kurang mampu mengelola kelas sehingga kelas menjadi kurang 

terkontrol 

Dari hasil refleksi tersebut, guru diharapkan mampu mengatasi 

kekurangan-kekurang di dalam siklus I seperti yang telah disebutkan sebelumnya. 

Hal yang dapat dilakukan oleh guru untuk mengatasi kekurangan tersebut yaitu 

dengan : 

1. membiasakan siswa dengan pembelajaran berbasis SAVI  

2. mengontrol siswa agar pembelajaran SAVI lebih terarah 

4.2.2.Siklus II 

4.2.2.1.Perencanaan 

1) Merancang pembelajaran sesuai model pembelajaran SAVI untuk mengatasi 

kekurangan yang muncul di siklus I 

2) Menentukan indikator pencapaian yaitu KKM (70) dan persentase kriteria 

ketuntasan kelas mencapai 90%. 

3) Menyusun kisi -kisi untuk siklus II 

4) Membuat lembar kerja siswa (LKS)  

5) Membuat soal untuk test akhir siklus II 

6) Membuat pedoman observasi sitematik bagi kerja guru dan siswa selama 

pelaksanaan siklus II 
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4.2.2.2.Proses Pelaksanaan Pembelajaran 

4.2.2.2.1.Pertemuan Pertama 

Pertemuan pertama ini kegiatan yang dilaksanakan meliputi: 

a) Kegiatan Awal 

Pada awal pembelajaran guru melakukan serangkaian kegiatan awal. 

Namun, sebelumnya guru menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk 

pembelajaran. Lalu, guru berdoa bersama siswa sebelum memulai pembelajaran. 

Setelah selesai berdoa, guru mengisi daftar presensi siswa untuk mengetahui 

adakah siswa yang tidak dapat hadir. Kemudian, guru memberikan apersepsi 

dengan bercerita tentang lagu-lagu yang sering didengar. Lalu, guru memberi 

pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang akan dipelajari pada siswa, 

misalnya “Pernahkah kalian memainkan gitar atau alat musik lainnya?”. Hal ini 

bertujuan untuk menguji kemampuan dasar siswa tentang materi tersebut. Guru 

juga menyebutkan tujuan pembelajaran yang harus dicapai siswa dalam 

pembelajaran hari itu. 

b) Kegiatan Inti 

Pada tahap inilah akan terlihat pembelajaran dengan model pembelajaran 

SAVI.  Kegiatan inti diawali dengan guru menyampaikan beberapa materi tentang 

energi bunyi dan sumber energi bunyi di depan kelas dan siswa mendengarkan 

dan menulis hal-hal penting yang disampaikan guru. Kegiatan ini sebagai bentuk 

dari unsur Auditori. Setelah itu, guru membagi siswa ke dalam 3 kelompok. 

Setiap kelompok terdiri dari 5 siswa. Setiap kelompok diminta untuk melakukan 

serangkaian percobaan tentang sumber energi bunyi. Kegiatan ini sebagai bentuk 

dari unsur Somatik. Unsur Visual dapat dilihat dari kegiatan mengamati hasil 

percobaan yang dilakukan siswa. Sedangkan unsur Intelektual dapat dilihat dari 

kemampuan siswa menyimpulkan hasil percobaan dan menjawab pertanyaan yang 

ada di dalam lembar kerja. Setelah selesai melakukan percobaan, siswa 

mempresentasikan hasil percobaan mereka di depan kelas. 
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c) Kegiatan Penutup 

Dalam kegiatan penutup, siswa bersama guru menyimpulkan apa saja 

yang telah dipelajari pada pertemuan tersebut. Kemudian, guru menyampaikan 

pelajaran yang akan dipelajari selanjutnya. 

4.2.2.2.2.Pertemuan Kedua 

Pertemuan kedua ini kegiatan yang dilaksanakan meliputi: 

a) Kegiatan Awal 

Sebelum memulai kegiatan pembelajaran guru menyiapkan alat dan 

bahan yang akan digunakan untuk pembelajaran. Lalu, guru berdoa bersama siswa 

sebelum memulai pembelajaran. Setelah selesai berdoa, guru mengisi daftar 

presensi siswa untuk mengetahui adakah siswa yang tidak dapat hadir. Kemudian, 

guru memberikan apersepsi dengan bercerita tetang pengalaman hujan yang 

disertai dengan suara petir. Lalu, guru memberi pertanyaan yang berkaitan dengan 

materi yang akan dipelajari pada siswa, misalnya “Bagaimana petir yang terjadi di 

angkasa dapat terdengar oleh telinga manusia di bumi?”. Hal ini bertujuan untuk 

menguji kemampuan dasar siswa tentang materi tersebut.  Guru juga 

menyebutkan tujuan pembelajaran yang harus dicapai siswa dalam pembelajaran 

hari itu. 

b) Kegiatan Inti 

Pada tahap inilah akan terlihat pembelajaran dengan model pembelajaran 

SAVI.  Kegiatan inti diawali dengan guru menyampaikan beberapa materi tentang 

perambatan bunyi di depan kelas dan siswa mendengarkan dan menulis hal-hal 

penting yang disampaikan guru. Kegiatan ini sebagai bentuk dari unsur Auditori. 

Setelah itu, guru membagi siswa ke dalam 3 kelompok. Setiap kelompok terdiri 

dari 5 siswa. Setiap kelompok diminta untuk melakukan serangkaian percobaan 

tentang perambatan bunyi. Kegiatan ini sebagai bentuk dari unsur Somatik. Unsur 

Visual dapat dilihat dari kegiatan mengamati hasil percobaan yang dilakukan 

siswa. Sedangkan unsur Intelektual dapat dilihat dari kemampuan siswa 

menyimpulkan hasil percobaan dan menjawab pertanyaan yang ada di dalam 
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lembar kerja. Setelah selesai melakukan percobaan, siswa mempresentasikan hasil 

percobaan mereka di depan kelas. 

c) Kegiatan Penutup 

Dalam kegiatan penutup, siswa bersama guru menyimpulkan apa saja 

yang telah dipelajari pada pertemuan tersebut. Kemudian, guru meminta siswa 

untuk mengerjakan soal evaluasi sebagai bentuk dari unsur Intelektual dari model 

pembelajaran SAVI. Setelah itu, guru menyampaikan pelajaran yang akan 

dipelajari selanjutnya. 

4.2.2.3.Pengamatan Hasil Tindakan 

Dalam tahap pengamataan siklus II ini peneliti mengamati jalannya 

proses pembelajaran yang dilakukan siswa dan guru sudah cukup baik. Guru 

menjelaskan langkah-langkah percobaan dengan bahasa yang sederhana sehingga 

siswa lebih mudah menangkap maksud dari setiap langkah percobaan. Suara guru 

yang lantang membuat siswa tidak sibuk bicara sendiri dan mendengarkan 

penjelasan guru dengan baik. 

Siswa yang sudah familiar dengan percobaan mulai mengerti bagaimana 

melakukan percobaan sehingga tidak ramai sendiri karena bingung bagaimana 

melakukan percobaan dan lebih fokus dalam melakukan percobaaan. 

Dari hasil evaluasi, di dapat data sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Hasil Belajar Siswa Mata Pelajaran IPA Siklus II 

 

Pra Siklus Siklus I Siklus II 

Rata-Rata 56,19 79,52 83,49 

Nilai Tertinggi 78,6 100 100 

Nilai Terendah 42,9 64,29 71,43 

Persentase Ketuntasan 13,30% 80% 100% 

Dari tabel 4.5 diketahui bahwa siswa mengalami peningkatan hasil 

belajar serta rata-rata hasil belajar IPA dan mampu mencapai persentase 

ketuntasan kelas 100%. Hasil tes siklus II diperoleh data anak yang mendapat 

nilai ≥ 70 ada 100%  atau 15 siswa dan tidak ada siswa yang memperoleh hasil 

belajar di bawah 70 yang dapat dilihat pada tabel 4.6. 
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Tabel 4.6 

Data Tes Siklus II 

Tahap Rata-rata Tuntas Tidak Tuntas Persentase Ketuntasan 

Pra Siklus 56,19 2 13 13,30 

Siklus I 79,52 12 3 80 

Siklus II 83,49 15 0 100 

Berikut ini disajikan diagram peningkatan aktivitas hasil belajar IPA 

pada siklus II dengan menggunakan model pembelajaran SAVI. 

 

Gambar 4. 3. Diagram Peningkatan Siklus II 

4.2.2.4.Refleksi  

Hasil refleksi untuk siklus II terjadi dapat disimpulkan bahwa adanya 

peningkatan hasil belajar siswa dari kondisi awal, siklus I, dan Siklus II. Dari 

pelaksanaan tindakan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

dengan model pembelajaran SAVI dalam pembelajaran IPA mampu 

meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini dikarenakan terjadi peningkatan hasil 

belajar dari kondisi awal diketahui rata-rata hasil belajar sebesar 56,19 menjadi 

79,52 pada siklus I, dan meningkat lagi menjadi 83,49 pada siklus II. Jumlah 

siswa yang tuntas juga meningkat menjadi 15 siswa atau semua siswa dapat 

mencapai KKM (70). Jadi, persentase ketuntasan kelas yang dicapai pada siklus II 

yaitu 100% telah mampu mencapai indikator keberhasilan yang telah ditetapkan 

Rata-rata Tuntas Tidak Tuntas Persentase 
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yaitu 90% sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian ini bisa dihentikan pada 

siklus II. 

 

4.3. Pembahasan Hasil Penelitian 

Hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA masih rendah. Hal ini 

dikarenakan kurangnya keterlibatan aktif siswa secara langsung di dalam 

pembelajaran. Materi-materi yang abstrak membuat dan sikap pasif siswa yang 

hanya duduk diam di dalam proses pembelajaran membuat siswa sulit memahami 

konsep-konsep IPA yang disampaikan guru. Jadi, untuk dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa maka guru perlu mengembangkan suatu pembelajaran dengan suatu 

model pembelajaran yang dapat membuat siswa tidak hanya duduk diam, tetapi 

aktif dengan menggunakan seluruh kemampuan indera yang dimiliki siswa di 

dalam proses pembelajaran. 

Salah satu model pembelajaran yang dapat membuat siswa aktif dalam 

memanfaatkan seluruh kemampuan indera mereka adalah pembelajaran dengan 

model pembelajaran SAVI (Somatik, Auditori, Visual, dan Intelektuaal) melalui 

eksperimen. Pembelajaran ini akan menuntut siswa untuk aktif dan terlibat 

langsung di dalam proses pembelajaran dengan melakukan serangkaian percobaan 

yang telah dirancang oleh guru. Melalui pembelajaran tersebut siswa mampu 

melatih keterampilan setiap indera yang mereka miliki dalam membuktikan 

konsep-konsep IPA yang diajarkan dan dapat memahami dengan baik konsep-

konsep IPA tersebut. Jadi,  pembelajaran dengan model pembelajaran SAVI 

melalui eksperimen lebih bermakna bagi siswa daripada pembelajaran yang hanya 

terpusat pada guru dan siswa yang hanya duduk diam di dalam kelas. 

Dari pelaksanaan tindakan yang dilakukan pada siklus I hasil belajar 

siswa meningkat dari kondisi awal diketahui rata-rata hasil belajar sebesar 56,19 

menjadi menjadi 79,52. Jumlah siswa yang tuntas juga meningkat dari yang hanya 

2 siswa menjadi 13 siswa yang mencapai KKM (70). Persentase ketuntasan kelas 

walaupun mengalami peningkatan dari kondisi awal 13,3% yang meningkat 

menjadi 80%, tetapi belum mampu mencapai indikator keberhasilan yang telah 

ditetapkan peneliti yaitu sebesar 90%. Hal ini dikarenakan adanya beberapa 
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kendala dalam proses pembelajaran yaitu siswa kurang familiar dengan kegiatan 

percobaan sehingga guru harus menjelaskan berulang-ulang tentang cara 

melakukan percobaan, serta kemampuan guru dalam mengelola kelas masih 

kurang sehingga siswa sering bicara sendiri, bermain dengan alat-alat percobaan 

dan tidak memperhatikan penjelasan guru. 

Di sisi lain, pada pelaksanaan Siklus II kendala-kendala yang muncul 

pada siklus I mampu diatasi sehingga proses pembelajaran berlangsung dengan 

lebih baik. Hal itu dapat dilihat dari rata-rata hasil belajar siswa yang meningkat 

dari siklus I yang mencapai 79,52, dan meningkat menjadi 83,49 pada siklus II. 

Jumlah siswa yang pada siklus I hanya 13 siswa yang mampu mencapai KKM 

(70) dan dinyatakan tuntas menjadi 15 siswa yang tuntas pada Siklus II. 

Persentase ketuntasan kelas juga mengalami peningkatan dari siklus I yang 

mencapai 80% dan telah tercapai pada siklus II yaitu 100% dengan indikator 

keberhasilan sebesar 90%. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan model pembelajaran 

SAVI melalui eksperimen dalam pembelajaran IPA mampu meningkatkan hasil 

belajar siswa. Hal ini dikarenakan terjadi peningkatan hasil belajar dari kondisi 

awal diketahui rata-rata hasil belajar sebesar 56,19 menjadi 79,52 pada siklus I, 

dan meningkat lagi menjadi 83,49 pada siklus II. Jumlah siswa yang dinyatakan 

tuntas atau hasil belajarnya mencapai KKM (70) dari konsisi awal hanya 2 siswa 

menjadi 13 siswa pada Siklus I dan pada Siklus II semua siswa yang berjumlah 15 

siswa mampu mencapai KKM (70). Persentase ketuntasan kelas juga mengalami 

peningkatan dari kondisi awal 13,3% meningkat pada siklus I menjadi 80% dan 

telah mencapai 100% pada siklus II dengan indikator keberhasilan  sebesar  90% 

sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian ini bisa dihentikan pada siklus II. 


