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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Pelaksanaan Tindakan 

 Pelaksanaan tindakan penelitian dilaksanakan dalam dua siklus yaitu siklus 1 

dan siklus 2. Pelaksanaan tindakan penelitian diuraikan sebagai berikut: 

 

4.1.1 Kondisi Sebelum Tindakan 

 Penelitian dilakukan di kelas 5 SD Negeri Kutowinangun 01 Salatiga Semester 

2 tahun ajaran 2013/2013. Penelitian dilakukan pada mata pelajaran IPS, KD: 

“menghargai perjuangan para tokoh dalam mempertahankan kemerdekaan”. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari guru kelas 5, dari 38 siswa hanya 8 siswa 

yang berhasil mencapai nilai tuntas ≥ 70 dan 30 siswa tidak mencapai nilai tuntas 

sewaktu diadakan tes formatif. Hal ini berarti 21,05% siswa tuntas dan 78,88% 

siswa tidak tuntas. Kondisi seperti ini banyak penyebabnya, diduga salah satu 

faktor adalah prosesnya.  

 Melalui penelitian ini, peneliti akan mencoba memperbaiki hasil belajar siswa 

kelas 5 SD Negeri Kutowinangun 01 Salatiga melalui prosesnya. Proses belajar 

akan dicoba menerapkan model pembelajaran kooperatif metode Question Student 

Have berbantuan media audio visual. 

 

4.1.2 Siklus 1 

 Siklus 1 terdiri dari 3 kali pertemuan diuraikan sebagai berikut: 

4.1.2.1 Tahap Perencanaan 

 Tahap perencanaan dilakukan sebelum melaksanakan tindakan. Perencanaan 

dilakukan secara matang agar dalam pelaksanaan tindakan pada mata pelajara IPS 

sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pada siklus 1 pada pertemuan pertama 

dan kedua perencanaan yang dilakukan hampir sama.  

 Guru, peneliti dan observer menyiapkan RPP sesuai SK dan KD yang telah 

disusun yaitu SK: “Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam 

mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan  Indonesia”. KD: 
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“Menghargai perjuangan para tokoh dalam mempertahankan kemerdekaan”. 

Setelah itu, menyiapkan kartu tabel daftar pertanyaan siswa yang akan disusun 

secara individu setelah mempelajari materi pertempuran mempertahankan 

kemerdekaan, 2 usaha perdamaian mempertahankan kemerdeka dan  agresi militer 

Belanda. Dan kartu tabel daftar pertanyaan kelompok yang disusun secara 

kelompok setelah melaksanakan diskusi kelompok. 

 Guru, peneliti dan observer juga menyiapkan media audio visual, yaitu 6 slide 

suara yang terdiri dari 4 peristiwa pertempuran, yaitu: pertempuran di Surabaya, 

pertempuran di Semarang, pertempuran di Medan dan pertempuran di Bandung 

dan 2 usaha perdamaian, yaitu: peristiwa perundingan Linggajati dan Perjanjian 

Renville. Kemudian menyiapkan CD interaktif 3 materi, yaitu: pertempuran 

mempertahankan kemerdekaan, 2 usaha perdamaian mempertahankan kemerdeka 

dan  agresi militer Belanda. Serta menyiapkan perangkat teknis yaitu LCD. 

Setelah itu, menyiapkan lembar observasi aktivitas guru dan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran dalam melaksanakan tindakan. Kemudian menyiapkan lembar 

evaluasi berbentuk soal tes pilihan ganda berjumlah 25 soal. 

  

4.1.2.2 Tahap Pelaksanaan Tindakan dan Observasi 

 Tahap pelaksanaan tindakan dilakukan setelah persiapan selesai pada tahap 

perencanaan. Pelaksanaan tindakan dilakukan oleh guru dan diamati oleh 

observer, peneliti hanya mendokumentasikan kegiatan pelaksanaan tindakan. 

Pelaksanaan tindakan ini terdiri dari tiga tahap seperti yang telah direncanakan 

dalam RPP yaitu kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan penutup.  

a) Pertemuan 1 

 Pertemuan 1 dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 9 April 2013 pukul 11.00-

12.10. Kegiatan awal pada pertemuan pertama, dimulai dengan apersepsi dan 

motivasi yang dilakukan guru. Guru mengajak siswa menyanyikan salah satu lagu 

perjuangan yaitu Halo-Halo Bandung, kemudian guru bertanya kepada siswa 

tentang cara yang dilakukan dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Siswa 

merespon dengan aktif yaitu menyebutkan pertempuran-pertempuran yang 

dilakukan para tokoh dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Setelah 
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melakukan apersepsi dan motivasi guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan 

rencana kegiatan.  

 Kegiatan Inti. Pada kegiatan ini guru menyampaikan materi 4 pertempuran 

mempertahankan kemerdekaan dengan menggunakan bantuan media audio visual 

yaitu slide suara dan CD ineraktif. Setelah menyampaikan materi guru membagi 

kelas dalam kelompok menjadi 9 kelompok dimana setiap kelompok terdiri dari 4 

siswa. Akan tetapi ada, 2 kelompok yang terdiri dari 5 siswa. Kemudian guru 

membagikan kartu tabel daftar pertanyaan kepada seluruh siswa dan masing-

masing kelompok. Guru meminta siswa untuk memberi nama kelompok 

berdasarkan nama pahlawan yang berjuang mempertahankan kemerdekaan. 

Kemudian siswa diminta membuat pertanyaan dari materi yang telah dipelajari, 

setelah itu daftar pertanyaan diputar searah jarum jam dalam kelompok untuk 

dikoreksi oleh teman dengan memberi tanda bintang. Setelah mengoreksi 

pertanyaaan, siswa dalam kelompok membandingkan jumlah perolehan suara 

terbanyak kemudian disusun dalam daftar pertanyaan kelompok. Setelah siswa 

bekerjasama dalam kelompok, guru meminta siswa mengunpulkan kartu daftar 

pertanyaan siswa yang disusun secara individu maupun kelompok. 

 Kegiatan Penutup. Setelah kegiatan inti selesai guru bersama siswa membuat 

kesimpulan dari materi yang telah dipelajari. Kemudian guru bersama siswa 

merefleksikan materi yang sudah dipelajari dan kegiatan yang telah dilakukan. 

Guru bertanya jawab dengan siswa tentang tindakan siswa yang harus diterapkan 

dalam kehidupan sehari-hari setelah melihat peristiwa pertempuran mempertahan 

kemerdekaan. Kemudian guru mengakhiri pertemuan pertama dengan salam. 

b)  Pertemuan 2 

 Pertemuan 2 dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 pukul 11.00-

12.10. Kegiatan awal pada pertemuan kedua, dimulai dengan bertanya jawab 

tentang materi yang lalu. Kemudian guru memberikan beberapa pertanyaan 

kepada siswa yang telah disusun pada pertemuan pertama secara lisan. Kemudian 

guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan rencana kegiatan.  

 Kegiatan Inti. Pada kegiatan ini guru menyampaikan materi 2 usaha 

perdamaian mempertahankan kemerdeka dan  agresi militer Belanda dengan 
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menggunakan bantuan media audio visual yaitu slide suara dan CD ineraktif. 

Setelah menyampaikan materi guru membagi kelas dalam kelompok menjadi 9 

kelompok dimana setiap kelompok terdiri dari 4 siswa. Akan tetapi ada, 2 

kelompok yang terdiri dari 5 siswa. Kemudian guru membagikan kartu tabel 

daftar pertanyaan kepada seluruh siswa dan masing-masing kelompok. Siswa 

diminta membuat pertanyaan dari materi yang telah dipelajari, setelah itu kartu 

tabel daftar pertanyaan yang disusun secara individu diputar searah jarum jam 

dalam kelompok untuk dikoreksi oleh teman dengan memberi tanda bintang. 

Setelah mengoreksi pertanyaaan, siswa dalam kelompok membandingkan jumlah 

perolehan suara terbanyak kemudian disusun dalam kartu tabel daftar pertanyaan 

kelompok. 

 Kegiatan Penutup. Setelah kegiatan inti selesai guru bersama siswa membuat 

kesimpulan dari materi yang telah dipelajari. Kemudian guru bersama siswa 

merefleksikan materi yang sudah dipelajari dan kegiatan yang telah dilakukan. 

Guru meminta siswa memberikan tanggapan tentang agresi militer yang dilakukan 

Belanda. Kemudian guru menyampaikan kepada siswa bahwa pada hari sabtu 

akan diadakan tes, guru meminta siswa untuk belajar dengan tekun. 

c) Pertemuan 3 

 Pertemuan 3 dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 13 April pukul 09.00-09.35. 

Kegiatan awal pada pertemuan ketiga, guru memberikan beberapa pertanyaan 

kepada siswa yang telah disusun pada pertemuan pertama secara lisan. Setelah itu 

guru memberikan tes formatif kepada siswa. Tes pada siklus 1 berbentuk pilihan 

ganda dengan jumlah 25 soal. Guru mengawasi siswa dengan berjalan berkeliling. 

 

4.1.2.3 Hasil Observasi  

 Pengamatan dilakukan bersamaan dengan tahap pelaksanaan tindakan. 

Pengamatan dilakukan pada guru terhadap kegiatan pembelajaran dan pengamatan 

pada keaktifan siswa. Pengamatan dilakukan secara teliti oleh teman sejawat, 

yaitu Bapak Heru Sukoco, S.Pd. Beliau adalah guru kelas 2 SD Negeri 

Kutowinangun 01 Salatiga. Pengamat memberikan skor pada aktivitas guru dan 

siswa dengan memberikan tanda centang pada salah satu skor. Pada lembar 
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observasi aktivitas guru, skor 1) kurang baik, 2) cukup baik, 3) baik dan 4) sangat 

baik. Pengamatan yang dilakukan menggunakan kriteria penilaian, yaitu: A 

(sangat baik) dengan skor nilai 67-88 , B (baik) dengan skor nilai 45-66, C (cukup 

baik) dengan skor nilai 22-44 dan D (kurang baik) dengan skor nilai  22.  

 Lembar observasi siswa, skor 1) keaktifan siswa 20%, 2) keaktifan siswa 40%, 

3) keaktifan siswa 60% dan keaktifan siswa 80%. Pengamatan yang dilakukan 

menggunakan kriteria penilaian, yaitu: A (sangat baik) dengan skor nilai 61-80, B 

(baik) dengan skor nilai 41-60, C (cukup baik) dengan skor nilai 20-40 dan D 

(kurang baik) dengan skor nilai  20. Penilaian dilakukan pada 4 aspek, yaitu 1) 

pra pembelajaran, 2) Kegiatan awal, 3) Kegiatan inti penerapan Question Student 

Have dan penggunaan media audio visual dan 4) kegiatan penutup. Berdasarkan 

skor penilaian yang telah diuraikan, hasil pengamatan aktivitas guru disajikan 

dalam tabel berikut: 

Tabel 4.1 

Hasil Pengamatan Aktivitas Guru siklus 1 

 

No 
Aspek yang 

diamati 

Pertemuan 1 
Total 

Pertemuan 2 
Total 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Pra Pembelajaran    1,2 8    1,2 8 

2. Kegiatan Awal    1,2 8    1,2 8 

3. Kegitan Inti: 

Penerapan 

Question Student 

Have 

3,9 4,5, 

6,7, 

8 

10, 

11, 

12 

1,2 29  3,9 4,5, 

6,7, 

8 

1,2, 

10, 

11, 

12 

39 

Kegiatan Inti: 

Penggunaan 

Media Audio 

Visual 

1,2, 

3 

   3  1,2, 

3 

  6 

4. Kegiatan Penutup  1,2, 

3 

  6  1,2, 

3 

  9 

 

 Berdasarkan tabel 4.1, berikut disajikan hasil rekapitulasi data aktivitas guru 

pada siklus 1. 
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Tabel 4.2 

Rekapitulasi Pengamatan Aktivitas Guru siklus 1 

 

No Pertemuan 

Aspek 

Jumlah Kategori 
1 2 

3 
4 

A B 

1. 1 8 8 29 3 6 54 B 

2. 2 8 8 39 6 9 70 A 

 

 Berdasarkan tabel 4.3, aktivitas guru pada aspek 1 yaitu pra pembelajaran 

dengan 2 item pernyataan, pertemuan pertama dan kedua mendapatkan skor sama 

yaitu 8. Aspek 2 yaitu kegiatan awal dengan 2 item pernyataan, pertemuan 

pertama dan kedua mendapatkan skor sama yaitu 8. Aspek 3 yaitu kegiatan inti 

penerapan Question Student Have dengan 12 item pernyataan, pertemuan pertama 

mendapatkan skor 29 dan pertemuan kedua mendapatkan skor 39. Aspek 3 

penggunaan media audio visual dengan 3 item pernyataan, pertemuan pertama  

mendapatkan skor 3 dan pertemuan kedua mendapatkan skor 6. Aspek 4 yaitu 

kegiatan penutup dengan 3 item pernyataan, pertemuan pertama mendapatkan 

skor 6 dan pertemuan kedua mendapatkan skor 9. 

 Berdasarkan skor rekapitulasi pengamatan aktivitas guru pada pertemuan 

pertama mendapatkan total skor 54 dengan kategori baik. Pertemuan kedua 

mendapatkan total skor 70 dengan kategori sangat baik. 

 Hasil pengamatan aktivitas siswa disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 4.3 

Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus 1 

 

No 
Aspek yang 

diamati 

Pertemuan 1 
Total 

Pertemuan 2 
Total 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Pra Pembelajaran    1,2 8    1,2 8 

2. Kegiatan Awal    1,2 8    1,2 8 

3. Kegitan Inti: 

Penerapan 

Question Student 

Have 

 1,2, 

3,4, 

5,6, 

7,8, 

9,10 

11 

  22   1,2, 

3,4, 

5,6, 

7,8, 

9,10 

11 34 

Kegiatan Inti: 

Penggunaan 

Media Audio 

 2 1  5  2  1 6 
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Visual 

4. Kegiatan Penutup  1,2, 

3 

  6   1,2, 

3 

 9 

 

 Berdasarkan tabel 4.3, berikut disajikan hasil rekapitulasi data aktivitas siswa 

pada siklus 1. 

Tabel 4.4 

Rekapitulasi Pengamatan Aktivitas Siswa siklus 1 

 

No Pertemuan 

Aspek 

Jumlah Kategori 
1 2 

3 
4 

A B 

1. 1 8 8 22 5 6 49 B 

2. 2 8 8 34 6 9 65 A 

 

 Berdasarkan tabel 4.4, aktivitas siswa pada aspek 1 yaitu pra pembelajaran 

dengan 2 item pernyataan, pertemuan pertama dan kedua mendapatkan skor sama 

yaitu 8. Aspek 2 yaitu kegiatan awal dengan 2 item pernyataan, pertemuan 

pertama dan kedua mendapatkan skor sama yaitu 8. Aspek 3 yaitu kegiatan inti 

penerapan Question Student Have dengan 11 item pernyataan, pertemuan pertama 

mendapatkan skor 22 dan pertemuan kedua mendapatkan skor 34. Aspek 3 

penggunaan media audio visual dengan 2 item pernyataan, pertemuan pertama  

mendapatkan skor 5 dan pertemuan kedua mendapatkan skor 6. Aspek 4 yaitu 

kegiatan penutup dengan 3 item pernyataan, pertemuan pertama mendapatkan 

skor 6 dan pertemuan kedua mendapatkan skor 9. 

 Berdasarkan skor rekapitulasi pengamatan aktivitas siswa pada pertemuan 

pertama mendapatkan total skor 49 dengan kategori baik. Pertemuan kedua 

mendapatkan total skor 65 dengan kategori sangat baik. 

 

4.1.2.4 Refleksi 

 Proses pembelajaran pada siklus 1 guru telah menerapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe Question Student Have berbantuan media audio visual. Guru 

menyampaikan materi dengan bantuan media audio visual yaitu slide suara dan 

CD interaktif. Setelah menyampaikan materi, guru membagi kelas menjadi 9 

kelompok dimana setiap kelompok terdiri dari 4 siswa. Akan tetapi ada, 2 
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kelompok yang terdiri dari 5 siswa. Kemudian guru menerapkan langkah-langkah 

model pembelajaran kooperatif tipe Question Student Have. Namun, proses 

pembelajaran siklus 1 belum berjalan sesuai dengan tujuan perencanaan yaitu 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Berdasarkan analisis hasil tes pada siklus 

1, siswa yang tuntas mencapai 44,73% berjumlah 17 siswa dan yang tidak tuntas 

mencapai 55,27% berjumlah 21 siswa. Hal ini menunjukan bahwa siklus 1 belum 

mencapai indikator keberhasilan yaitu ketuntasan secara klasikal 80% sehingga 

perlu diadakan perbaikan pembelajaran.  

 Berdasarkan diskusi pelaksanaan tindakan pada siklus 1, guru, peneliti dan 

observer menemukan hambatan, yaitu : pertama, guru belum menyampaikan 

materi secara luwes dengan berbantuan media audio visual dan guru belum 

terampil mengoperasikan laptop untuk memutar slide suara dan CD interaktif. 

Kedua, guru belum membimbing siswa secara pribadi dalam menyusun 

pertanyaan dan guru belum membimbing siswa dalam kelompok untuk 

meyususun pertanyaan. Dalam arti, guru hanya meminta siswa menerapkan 

langkah-langkah Question student have. Ketiga, siswa gaduh saat kerjasama 

kelompok dan siswa belum mampu menghargai pendapat teman dalam satu 

kelompok. 

 Berdasarkan hambatan yang telah ditemukan pada pembelajaran siklus 1 maka 

disusun rencana perbaikan, yaitu : pertama, guru akan belajar mengoperasikan 

media pembelajaran dan guru akan mempelajari lebih lagi materi yang hendak 

disampaikan dengan slide suara dan CD interaktif. Kedua, guru akan berkeliling 

kelas membimbing siswa yang masih kesulitan dan guru akan memberi contoh 

menyusun pertanyaan dari materi yang telah dipelajari. Ketiga, guru akan 

memberi penguatan kepada siswa terbaik dalam menyusun pertanyaan dalam 

kartu daftar pertanyaan pribadi dan guru memberi penguatan kelompok terbaik 

dalam menyusun pertanyaan dalam kartu daftar pertanyaan kelompok. 

 

4.1.3 Siklus 2 

 Siklus 2 terdiri dari 3 kali pertemuan diuraikan sebagai berikut: 
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4.1.3.1 Tahap Perencanaan 

 Tahap perencanaan dilakukan untuk melaksanakan tindakan perbaikan siklus 1. 

Perencanaan siklus 2 disusun berdasarkan rencana perbaikan pada refleksi siklus 

1. Pada siklus 2 perencanaan pada pertemuan pertama dan kedua hampir sama.  

 Guru, peneliti dan observer menyiapkan RPP sesuai SK dan KD yang telah 

disusun yaitu SK: “Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam 

mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia”. KD: “Menghargai 

perjuangan para tokoh dalam mempertahankan kemerdekaan”. SK dan KD yang 

disusun pada perencanaan siklus 2 sama dengan siklus 1 namun indikator dan 

tujuan pembelajaran berbeda. Setelah itu, menyiapkan kartu tabel daftar 

pertanyaan siswa yang akan disusun secara individu setelah mempelajari materi 2 

usaha diplomasi mempertahankan kemerdekaan, upacara pengakuan kedaulatan 

kemerdekaan, jasa 5 tokoh perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan dan 

cara menghargai jasa tokoh-tokoh perjuangan dalam mempertahankan 

kemerdekaan. Dan menyiapkan kartu tabel daftar pertanyaan kelompok yang 

disusun secara kelompok setelah melaksanakan diskusi kelompok. Serta 

menyiapkan contoh daftar pertnyaan siswa dan contoh daftar pertanyaan 

kelompok. Kemudian guru menyiapkan penghargaan yaitu hadiah berupa snack. 

 Guru, peneliti dan observer juga menyiapkan audio visual, yaitu 2 slide suara 

yang terdiri dari 2 usaha usaha diplomasi, yaitu: peristiwa perjanjian Rum-Royen 

dan peristiwa Konferensi Meja Bundar. Kemudian menyiapkan CD interaktif 3 

materi, yaitu: 2 usaha diplomasi mempertahankan kemerdekaan, upacara 

pengakuan kedaulatan kemerdekaan, jasa 5 tokoh perjuangan dalam 

mempertahankan kemerdekaan dan cara menghargai jasa tokoh-tokoh perjuangan 

dalam mempertahankan kemerdekaan. Serta menyiapkan perangkat teknis yaitu 

LCD. Guru juga belajar mengoperasikan laptop dan program-program untuk 

memutar slide suara dan CD interaktif. Setelah itu, menyiapkan lembar observasi 

aktivitas guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran dalam melaksanakan 

tindakan. Kemudian menyiapkan lembar evaluasi berbentuk soal tes pilihan ganda 

berjumlah 20 soal. 
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4.1.3.2 Tahap Pelaksanaan Tindakan dan Observasi 

 Tahap pelaksanaan tindakan dilakukan setelah persiapan selesai pada tahap 

perencanaan. Pelaksanaan tindakan dilakukan oleh guru dan diamati oleh 

observer, peneliti hanya mendokumentasikan kegiatan pelaksanaan tindakan. 

Pelaksanaan tindakan ini terdiri dari tiga tahap seperti yang telah direncanakan 

dalam RPP yaitu kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan penutup.  

a) Pertemuan 1 

 Pertemuan 1 dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 pukul 11.00-

12.10. Kegiatan awal pada pertemuan pertama, dimulai dengan bertanya jawab 

tentang materi yang lalu. Kemudian guru memberikan beberapa pertanyaan 

kepada siswa berdasarkan pertanyaan siswa yang telah disusun pada pertemuan 

pertama secara lisan. Setelah itu, guru memberikan penghargaan kepada siswa 

yang telah menyusun pertanyaan dengan baik pada kartu tabel daftar pertanyaan 

yang telah disusun pada pertemuan lalu. Guru juga memberi penghargaan kepada 

siswa yang berhasil menjawab pertanyaan. Siswa diminta maju kemudian 

diberikan penghargaan, kemudian guru memotivasi siswa lain agar lebih giat lagi 

dalam belajar dan mengerjakan tugas yang diberikan guru. Kemudian guru 

menyampaikan tujuan pembelajaran dan rencana kegiatan.  

 Kegiatan Inti. Pada kegiatan guru menyampaikan materi 2 usaha diplomasi 

mempertahankan kemerdekaan dan upacara pengakuan kedaulatan kemerdekaan 

dengan menggunakan bantuan media audio visual yaitu slide suara dan CD 

ineraktif. Setelah menyampaikan materi guru membagi kelas dalam kelompok 

menjadi 9 kelompok dimana setiap kelompok terdiri dari 4 siswa. Akan tetapi ada, 

2 kelompok yang terdiri dari 5 siswa. Kemudian guru membagikan kartu tabel 

daftar pertanyaan kepada seluruh siswa dan masing-masing kelompok. Guru 

meminta siswa untuk memberi nama kelompok berdasarkan nama tempat yang 

dijadikan medan untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan. Kemudian guru 

memberi contoh kepada siswa dalam menyusun pertanyaan tentang materi yang 

telah dipelajari. Kemudian siswa diminta menyusun pertanyaan dari materi yang 

telah dipelajari, setelah itu daftar pertanyaan diputar searah jarum jam dalam 

kelompok untuk dikoreksi oleh teman dengan memberi tanda bintang. Setelah 
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mengoreksi pertanyaaan, siswa dalam kelompok membandingkan jumlah 

perolehan suara terbanyak. Guru memberi contoh dan menerangkan bagaimana 

menyusun daftar pertanyaan kelompok dalam kartu tabel pertanyaan kelompok. 

Kemudian siswa menyusun pertanyaan dalam daftar pertanyaan kelompok seperti 

contoh. 

 Kegiatan Penutup. Setelah kegiatan inti selesai guru bersama siswa membuat 

kesimpulan dari materi yang telah dipelajari. Kemudian guru bersama siswa 

merefleksikan materi yang sudah dipelajari dan kegiatan yang telah dilakukan. 

Guru bertanya jawab dengan siswa tentang hal yang harus diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari untuk menghargai usaha mempertahankan kemerdekaan. 

Kemudian guru mengakhiri pertemuan pertama dengan salam. 

b) Pertemuan 2 

 Pertemuan 2 dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 April 2013 pukul 11.00-

12.10. Kegiatan awal pada pertemuan pertama, dimulai dengan bertanya jawab 

tentang materi yang lalu. Kemudian guru memberikan beberapa pertanyaan 

kepada siswa berdasarkan pertanyaan siswa yang telah disusun pada pertemuan 

pertama secara lisan. Setelah itu, guru memberikan penghargaan kepada siswa 

yang telah menyusun pertanyaan dengan baik pada kartu tabel daftar pertanyaan 

yang telah disusun pada pertemuan lalu. Guru juga memberi penghargaan kepada 

siswa yang berhasil menjawab pertanyaan dan kelompok terbaik yang telah 

bekerjasama dalam menyusun pertanyaan pada kartu tabel daftar pertanyaan. 

Kemudian siswa diminta maju kemudian diberikan penghargaan. Setelah itu,  

guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan rencana kegiatan.  

 Kegiatan Inti. Pada kegiatan guru menyampaikan materi jasa 5 tokoh 

perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan dan cara menghargai jasa 

tokoh-tokoh perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan dengan 

menggunakan bantuan media audio visual yaitu slide suara dan CD ineraktif. 

Setelah menyampaikan materi guru membagi kelas dalam kelompok menjadi 9 

kelompok dimana setiap kelompok terdiri dari 4 siswa. Akan tetapi ada, 2 

kelompok yang terdiri dari 5 siswa. Kemudian guru membagikan kartu tabel 

daftar pertanyaan kepada seluruh siswa dan masing-masing kelompok. Kemudian 
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guru memberi contoh kepada siswa dalam menyusun pertanyaan tentang materi 

yang telah dipelajari. Kemudian siswa diminta menyusun pertanyaan dari materi 

yang telah dipelajari, setelah itu daftar pertanyaan diputar searah jarum jam dalam 

kelompok untuk dikoreksi oleh teman dengan memberi tanda bintang. Setelah 

mengoreksi pertanyaaan, siswa dalam kelompok membandingkan jumlah 

perolehan suara terbanyak. Guru memberi contoh dan menerangkan bagaimana 

menyusun daftar pertanyaan kelompok dalam kartu tabel pertanyaan kelompok. 

Kemudian siswa menyusun pertanyaan dalam daftar pertanyaan kelompok seperti 

contoh. 

 Kegiatan Penutup. Setelah kegiatan inti selesai guru bersama siswa membuat 

kesimpulan dari materi yang telah dipelajari. Kemudian guru bersama siswa 

merefleksikan materi yang sudah dipelajari dan kegiatan yang telah dilakukan. 

Guru meminta beberapa siswa untuk menyebutkan tokoh favorit dalam rangka 

mempertahankan kemerdekaan beserta memberikan alasannya. Kemudian guru 

menyampaikan kepada siswa bahwa pada hari sabtu akan diadakan tes, guru 

meminta siswa untuk belajar dengan tekun. 

c) Pertemuan 3 

 Pertemuan 3 dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 April pukul 09.00-09.35. 

Kegiatan awal pada pertemuan ketiga, guru memberikan beberapa pertanyaan 

kepada siswa yang telah disusun pada pertemuan pertama secara lisan. Setelah itu 

guru memberikan tes formatif kepada siswa. Tes pada siklus 1 berbentuk pilihan 

ganda dengan jumlah 20 soal. Guru mengawasi siswa dengan berjalan berkeliling 

dan siswa mengerjakan tes dengan tenang. 

 

4.1.3.3 Hasil Observasi 

 Pengamatan dilakukan bersamaan dengan tahap pelaksanaan tindakan. 

Pengamatan yang dilakukan pada siklus 2 menggunakan kriteria penilaian yang 

sama dengan kriteria penilaian siklus 1. Pada lembar observasi aktivitas guru, skor 

1) kurang baik, 2) cukup baik, 3) baik dan 4) sangat baik. Pengamatan yang 

dilakukan menggunakan kriteria penilaian, yaitu: A (sangat baik) dengan skor 
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nilai 67-88 , B (baik) dengan skor nilai 45-66, C (cukup baik) dengan skor nilai 

22-44 dan D (kurang baik) dengan skor nilai  22.  

 Lembar observasi siswa, skor 1) keaktifan siswa 20%, 2) keaktifan siswa 40%, 

3) keaktifan siswa 60% dan keaktifan siswa 80%. Pengamatan yang dilakukan 

menggunakan kriteria penilaian, yaitu: A (sangat baik) dengan skor nilai 61-80, B 

(baik) dengan skor nilai 41-60, C (cukup baik) dengan skor nilai 20-40 dan D 

(kurang baik) dengan skor nilai  20. Penilaian dilakukan pada 4 aspek, yaitu 1) 

pra pembelajaran, 2) Kegiatan awal, 3) Kegiatan inti penerapan Question Student 

Have dan penggunaan media audio visual dan 4) kegiatan penutup. Berdasarkan 

skor penilaian yang telah diuraikan, hasil pengamatan aktivitas guru disajikan 

dalam tabel berikut: 

Tabel 4.5 

Hasil Pengamatan Aktivitas Guru siklus 2 

 

No 
Aspek yang 

diamati 

Pertemuan 1 
Total 

Pertemuan 2 
Total 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Pra Pembelajaran    1,2 8    1,2 8 

2. Kegiatan Awal    1,2 8    1,2 8 

3. Kegitan Inti: 

Penerapan 

Question Student 

Have 

   1,2, 

3,4, 

5,6, 

7,8, 

9,10, 

11,12 

48    1,2, 

3,4, 

5,6, 

7,8, 

9,10, 

11,12 

48 

Kegiatan Inti: 

Penggunaan 

Media Audio 

Visual 

   1,2, 

3 

12    1,2, 

3 

12 

4. Kegiatan 

Penutup 

   1,2, 

3 

12    1,2, 

3 

12 

 

 Berdasarkan tabel 4.5, berikut disajikan hasil rekapitulasi data aktivitas guru 

pada siklus 2. 
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Tabel 4.6 

Rekapitulasi Pengamatan Aktivitas Guru siklus 2 

 

No Pertemuan 

Aspek 

Jumlah Kategori 
1 2 

3 
4 

A B 

1. 1 8 8 48 12 12 88 A 

2. 2 8 8 48 12 12 88 A 

 

 Berdasarkan tabel 4.6, aktivitas guru pada aspek 1 yaitu pra pembelajaran 

dengan 2 item pernyataan, pertemuan pertama dan kedua mendapatkan skor sama 

yaitu 8. Aspek 2 yaitu kegiatan awal dengan 2 item pernyataan, pertemuan 

pertama dan kedua mendapatkan skor sama yaitu 8. Aspek 3 yaitu kegiatan inti 

penerapan Question Student Have dengan 12 item pernyataan, pertemuan pertama 

dan pertemuan kedua mendapatkan skor yang sama yaitu 48. Aspek 3 penggunaan 

media audio visual dengan 3 item pernyataan, pertemuan pertama  dan pertemuan 

kedua mendapatkan skor yang sama yaitu 12. Aspek 4 yaitu kegiatan penutup 

dengan 3 item pernyataan, pertemuan pertama dan pertemuan kedua mendapatkan 

skor yang sama yaitu 12. 

 Berdasarkan skor rekapitulasi pengamatan aktivitas guru pada pertemuan 

pertama mendapatkan total skor maksimal yaitu 88 dengan kategori sangat baik. 

Pertemuan kedua juga mendapatkan total skor maksimal yaitu 88 dengan kategori 

sangat baik.  

 Hasil pengamatan aktivitas siswa disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 4.7 

Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa siklus 2 

 

No 
Aspek yang 

diamati 

Pertemuan 1 
Total 

Pertemuan 2 
Total 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Pra Pembelajaran    1,2 8    1,2 8 

2. Kegiatan Awal    1,2 8    1,2 8 

3. Kegitan Inti: 

Penerapan 

Question Student 

Have 

   1,2, 

3,4, 

5,6, 

7,8, 

9,10 

11 

48    1,2, 

3,4, 

5,6, 

7,8, 

9,10 

11 

48 

Kegiatan Inti:    1,2, 12    1,2, 12 
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Penggunaan 

Media Audio 

Visual 

3 3 

4. Kegiatan Penutup    1,2, 

3 

12    1,2, 

3 

12 

 

 Berdasarkan tabel 4.7, berikut disajikan hasil rekapitulasi data aktivitas siswa 

pada siklus 2. 

Tabel 4.8 

Rekapitulasi Pengamatan Aktivitas Siswa siklus 2 

 

No Pertemuan 

Aspek 

Jumlah Kategori 
1 2 

3 
4 

A B 

1. 1 8 8 44 8 12 80 A 

2. 2 8 8 44 8 12 80 A 

 

 Berdasarkan tabel 4.8, aktivitas siswa pada aspek 1 yaitu pra pembelajaran 

dengan 2 item pernyataan, pertemuan pertama dan kedua mendapatkan skor sama 

yaitu 8. Aspek 2 yaitu kegiatan awal dengan 2 item pernyataan, pertemuan 

pertama dan kedua mendapatkan skor sama yaitu 8. Aspek 3 yaitu kegiatan inti 

penerapan Question Student Have dengan 11 item pernyataan, pertemuan pertama 

dan pertemuan kedua mendapatkan skor yang sama yaitu 48. Aspek 3 penggunaan 

media audio visual dengan 2 item pernyataan, pertemuan pertama  dan pertemuan 

kedua mendapatkan skor yang sama yaitu 12. Aspek 4 yaitu kegiatan penutup 

dengan 3 item pernyataan, pertemuan pertama dan pertemuan kedua mendapatkan 

skor yang sama yaitu 12. 

 Berdasarkan skor rekapitulasi pengamatan aktivitas siswa pada pertemuan 

pertama mendapatkan total skor maksimal yaitu 80 dengan kategori sangat baik. 

Pertemuan kedua juga mendapatkan total skor maksimal yaitu 80 dengan kategori 

sangat baik. 

 

4.1.3.4 Refleksi 

 Proses pembelajaran siklus 2 merupakan perbaikan dari siklus 1. Guru 

mengoperasikan media pembelajaran dengan terampil dan guru menguasai materi 

yang disampaikan dengan slide suara dan CD interaktif. Guru berkeliling kelas 
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membimbing siswa yang masih kesulitan dan guru juga memberi contoh 

menyusun pertanyaan dari materi yang telah dipelajari. Guru memberi penguatan 

kepada siswa terbaik dalam menyusun pertanyaan dalam kartu daftar pertanyaan 

pribadi dan guru memberi penguatan kelompok terbaik dalam menyusun 

pertanyaan dalam kartu daftar pertanyaan kelompok. 

 Berdasarkan hasil belajar pada siklus 2, siswa yang tuntas mencapai 86,84% 

berjumlah 33 siswa dan yang tidak tuntas mencapai 13,16% berjumlah 5 siswa. 

Hal ini menunjukan bahwa siklus 2 telah mencapai indikator keberhasilan yaitu 

ketuntasan secara klasikal 80%. Hasil observasi aktivitas guru siklus 2 pertemuan 

pertama dan pertemuan kedua berada pada kategori sangat baik. Hasil observasi 

aktivitas siswa siklus 2 pertemuan pertama dan pertemuan kedua pada kategori 

sangat baik. Guru, peneliti dan observer menemukan kelebihan pada siklus 2 yaitu 

hasil belajar siswa mencapai indikator keberhasilan penelitian dan aktivitas guru 

maupun siswa pada kategori sangat baik. Guru, peneliti dan observer mencoba 

mengungkapkan hambatan 5 siswa yang tidak mencapai KKM, yaitu : pertama, 

pada saat pembelajaran ada beberapa siswa yang tidak memperhatikan saat guru 

menyampaikan materi dan siswa sibuk mengobrol dengan teman sebangku. 

Kedua, ada beberapa siswa yang masih pasif pada saat proses pembelajaran.  

 

4.2 Analisis Data 

Analisis dilakukan pada data hasil belajar siswa dan data hasil pengamatan 

pada aktivitas guru dan siswa. Analisis data diuraikan sebagai berikut: 

4.2.1 Siklus 1 

Hasil rekapitulasi belajar siswa pada siklus 1 sebagai berikut : 
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Tabel 4.9 

Rekapitulasi Hasil Belajar Siswa Siklus 1 

 

No Nilai Jumlah Siswa  (%) Keterangan 

1.  50 0 0 Tidak Tuntas 

2. 50 – 59 5 13,16 Tidak Tuntas 

3. 60 – 69 16 42,11 Tidak Tuntas 

4. 70 – 79 8 21,05 Tuntas 

5. 80 – 89 9 23,68 Tuntas 

6. 90 – 100 0 0 Tuntas 

Jumlah 38 100%  

Nilai tertinggi 88  

Nilai terendah 58  

Rata-rata 69,47  

 

 Berdasarkan tabel 4.9, terlihat bahwa jumlah siswa nilai  50 sebanyak 0 

siswa, 50 s/d 59 sebanyak 5 siswa, 60 s/d 69 sebanyak 16 siswa, 70 s/d 79 

sebanyak 8 siswa, 80 s/d 89 sebanyak 9 siswa dan 90 s/d 100 sebanyak 0 siswa. 

Dengan rata – rata nilai seluruh siswa adalah 69,47 nilai tertinggi 88 dan nilai 

terendah 58. Secara lebih rinci, ketuntasan hasil belajar mata pelajaran IPS 

disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 4.10 

Ketuntasan Hasil Belajar Siswa Siklus 1 

 

No 
Ketuntasan 

Belajar 

Jumlah 

Siswa 
 (%) 

1. Tuntas 17 44,73 

2. Tidak Tuntas 21 55,27 

Jumlah 38 100 

  

 Berdasarkan tabel 4.10, dapat terlihat bahwa siswa yang tuntas pada siklus 1 

mencapai 44,73% dengan jumlah 17 siswa dan siswa yang tidak tuntas mencapai 

55,27%  dengan jumlah 21 siswa.  

 

4.2.2 Siklus 2 

 Hasil belajar siswa pada siklus 2 sebagai berikut: 
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Tabel 4.11 

Rekapitulasi Hasil Belajar Siswa Siklus 2 

 

No Nilai Jumlah Siswa  (%) Keterangan 

1.  50 0 0 Tidak Tuntas 

2. 50 – 59 0 0 Tidak Tuntas 

3. 60 – 69 5 13,16 Tidak Tuntas 

4. 70 – 79 15 39,47 Tuntas 

5. 80 – 89 14 36,84 Tuntas 

6. 90 – 100 4 10,53 Tuntas 

Jumlah 38 100%  

Nilai tertinggi 90  

Nilai terendah 60  

Rata-rata 77,24  

 

 Berdasarkan tabel 4.11, terlihat bahwa jumlah siswa nilai  50 sebanyak 0 

siswa, 50 s/d 59 sebanyak 0 siswa, 60 s/d 69 sebanyak 5 siswa, 70 s/d 79 

sebanyak 15 siswa, 80 s/d 89 sebanyak 14 siswa dan 90 s/d 100 sebanyak 4 siswa. 

Dengan rata – rata nilai seluruh siswa adalah 77,24 nilai tertinggi 90 dan nilai 

terendah 60. Secara lebih rinci, ketuntasan hasil belajar mata pelajaran IPS 

disajikan dalam tabel berikut : 

Tabel 4.12 

Ketuntasan Hasil Belajar Siswa Siklus 2 

 

No 
Ketuntasan 

Belajar 

Jumlah 

Siswa 
 (%) 

1. Tuntas 33 86,84 

2. Tidak Tuntas 5 13,16 

Jumlah 38 100 

  

 Berdasarkan tabel 4.12, dapat terlihat bahwa siswa yang tuntas pada siklus 2 

mencapai 86,84% dengan jumlah 33 siswa dan siswa yang tidak tuntas mencapai 

13,16%  dengan jumlah 5 siswa. 

 

4.2.3 Analis Komparatif 

 Berdasarkan hasil analisis ketuntasan, maka peneliti melakukan analisis 

komparatif ketuntasan hasil belajar antar siklus dan kondisi awal. Analisis 

komparatif kondisi awal, siklus 1 dan siklus 2 disajikan dalam tabel berukut:  
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Tabel 4.13 

Analisis Komparatif Hasil Belajar Siswa 

Kondisi Awal, Siklus 1 dan Siklus 2 

 

No Kategori 
Kondisi Awal Siklus 1 Siklus 2 

f % f % f % 

1. Tuntas 8 21,05 17 44,73 33 86,84 

2. Tidak Tuntas 30 78,88 21 55,27 5 13,16 

 

 Analisis komparatif kondisi awal, siklus 1 dan siklus 2 disajikan dalam grafik 

berikut : 

 

Grafik 4.1 Analisis Komparatif Hasil Belajar Siswa Kondisi Awal, Siklus 1 dan 

Siklus 2 

  

 Berdasarkan grafik 4.1, terlihat bahwa siswa yang tuntas pada kondisi awal 

dengan siklus 1 mengalami peningkatan 23,68%. Siswa yang tuntas pada siklus 1 

dengan siklus 2 mengalami peningkatan 42,11%. 

 

4.3 Pembahasan 

Pembahasan memaparkan penjelasan dari tindakan penelitian dan hasil 

analisis data. Pembahasan diuraikan sebagai berikut: 

 

4.3.1 Siklus 1 

 Fokus perbaikan pada siklus 1 dari kondisi awal adalah penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe Question Student Have berbantuan media audio 
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visual yaitu slide suara dan CD interaktif. Penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe Question Student Have bertujuan untuk melibatkan siswa aktif 

bekerjasama dalam kelompok. Jadi, pembelajaran berpusat pada siswa. Model 

pembelajaran kooperatif tipe Question Student Have dibantu dengan media audio 

visual yaitu slide suara dan CD interaktif. Belajar akan lebih bermakna dan 

konsep akan tertanam kuat dalam diri siswa. 

 Hasil penilaian kinerja guru pada siklus 1 pertemuan pertama mendapat nilai 

54 dengan kategori baik dan siklus 2 mendapat nilai 70 dengan kategori sangat 

baik. Pembelajaran pada siklus 1 guru menyampaikan materi menggunakan 

bantuan media audio visual. Namun, guru belum mampu menyampaikan materi 

dengan baik menggunakan media audio visual. Guru masih kesulitan dan terlihat 

canggung menyampaikan materi dengan bantuan media audio visual karena 

belum terbiasa untuk beralih dari metode ceramah. Guru juga belum terampil 

dalam mengoperasikan program-program untuk memutar slide suara dan CD 

interaktif. Hal ini mengakibatkan tidak tersampainya materi dengan baik, 

pemahaman siswa masih kurang dan hasil belajar siswa masih rendah. 

 Guru membagi siswa dalam kelompok. Siswa diminta menyusun pertanyaan 

dari materi yang telah dipelajari. Pertanyaan yang telah disusun, diputar searah 

jarum jam dalam kelompok. Siswa membaca dan memberi tanda bintang pada 

pertanyaan teman yang dianggap penting. Setelah itu siswa memeriksa dan 

membandingkan pertanyaan yang mendapat suara terbanyak kemudian menyusun 

pertanyaan dalam daftar kelompok. Pembelajaran pada siklus 1, guru mengakhiri 

dengan memberikan evaluasi kepada siswa. 

 Pembelajaran pada siklus 1 belum mencapai keberhasilan, karena belum 

mencapai indikator keberhasilan ketuntasan secara klasikal yaitu 80%. 

Dibandingkan dengan kondisi awal, siswa yang tuntas hanya mengalami 

peningkatan sebesar 23,68%, dari 21,05% menjadi 44,73%. Hal ini disebabkan 

karena beberapa hal, yaitu: pertama, guru belum menyampaikan materi secara 

luwes dengan berbantuan media audio visual dan guru belum terampil 

mengoperasikan laptop untuk memutar slide suara dan CD interaktif. Kedua, guru 

belum membimbing siswa secara pribadi dalam menyusun pertanyaan dan guru 
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belum membimbing siswa dalam kelompok untuk meyususun pertanyaan. Dalam 

arti, guru hanya meminta siswa menerapkan langkah-langkah Question student 

have, guru hanya menerapkan langkah-langkah Question Student Have tetapi 

belum menguasai. Ketiga, siswa gaduh saat kerjasama kelompok dan siswa belum 

mampu menghargai pendapat teman dalam satu kelompok. 

 Penilaian aktivitas siswa pada siklus 1 pertemuan 1 mendapat nilai 49 dengan 

kategori baik dan siklus 2 pertemuan 2 mendapat nilai 65 dengan kategori sangat 

baik. Kerja sama siswa dalam kelompok belum optimal. Banyak siswa tidak dapat 

menghargai pendapat teman dalam memberi tanda bintang pada pertanyaannya 

sehingga ketika memeriksa pertanyaan dengan suara terbanyak, mereka 

menambahkan bintang sendiri dalam daftar pertanyaan pribadi. Kejujuran belum 

tertanam dalam diri siswa. Selain itu, banyak siswa yang masih egois untuk 

memasukan pertanyaan pribadinya dalam daftar pertanyaan kelompok padahal 

tidak mendapatkan suara terbanyak.   

 Penulis menyimpulkan bahwa pembelajaran pada siklus 1 belum berhasil. 

Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Question Student Have berbantuan 

media audio visual belum meningkatkan hasil belajar siswa. Kerja sama siswa 

dalam kelompok belum berjalan dengan baik dan siswa belum mampu memahami 

materi pembelajaran yang disampaikan guru. 

 

4.3.2 Siklus 2 

 Siklus 2 merupakan perbaikan dari siklus 1, hal yang menjadi fokus pada siklus 

2 yaitu : pertama, guru berusaha mengoperasikan media pembelajaran dengan 

terampil dan guru berusaha menguasai materi yang akan dengan slide suara dan 

CD interaktif dengan luwes. Kedua, guru berkeliling kelas membimbing siswa 

yang masih kesulitan dan guru memberi contoh menyusun pertanyaan dari materi 

yang telah dipelajari. Ketiga, guru memberi penguatan kepada siswa terbaik 

dalam menyusun pertanyaan dalam kartu daftar pertanyaan pribadi dan guru 

memberi penguatan kelompok terbaik dalam menyusun pertanyaan dalam kartu 

daftar pertanyaan kelompok. 
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 Hasil penilaian kinerja guru pada siklus 2 pertemuan pertama dan kedua 

mendapat nilai maksimal yaitu 88 dengan kategori sangat baik. Pembelajaran 

pada siklus 2, guru menyampaikan materi menggunakan bantuan media audio 

visual. Berbeda dengan siklus sebelumnya, siklus 2 guru lebih luwes dalam 

menyampaikan materi dan guru telah terampil dalam mengoperasikannya. Guru 

juga telah melibatkan siswa dalam proses pembelajaran menggunakan media 

audio visual. Siswa menaruh perhatian pada saat guru menyampaikan materi 

menggunakan CD interaktif dan pada saat memutar beberapa slide suara. Pada 

saat menggunakan CD interaktif guru beberapa kali meminta siswa membaca dan 

menanggapi serta bertanya jawab tentang materi pembelajaran. Pada saat guru 

memutar slide suara yang bertemakan mempertahankan kemerdekaan, siswa 

sangat menaruh perhatian. Slide suara yang diputar mengatasi keterbatasan waktu 

dan menciptakan pengalaman belajar siswa karena peristiwa pada masa lampau 

dapat di nikmati pada masa sekarang. Slide suara juga menguras emosi siswa, 

siswa terkesan akan perjuangan para tokoh dalam mempertahankan kemerdekaan.  

 Guru menerapkan langkah-langkah Question Student Have sama seperti siklus 

1, akan tetapi guru telah berusaha untuk menguasainya. Pada siklus 2 guru 

memberi contoh dan berusaha membimbing siswa dalam menyusun pertanyaan 

secara individu maupun kelompok. Melalui pemberian contoh dan bimbingan ini 

siswa dapat menyusun pertanyaan dari materi yang telah dipelajari dengan baik. 

Penilaian aktivitas siswa pada siklus 2 pertemuan pertama dan kedua mendapat 

nilai maksimal yaitu 80 dengan kategori sangat baik. Proses pembelajaran pada 

siklus 2 kerja sama dalam kelompok telah terbangun. Siswa saling menghargai 

dan bersikap jujur. 

 Proses pembelajaran pada siklus 2 guru memberikan penghargaan pada siswa 

yang telah menyusun pertanyaan dengan baik dan siswa yang berhasil menjawab 

pertanyaan secara lisan. Penghargaan juga diberikan kepada kelompok yang telah 

bekerja sama menyusun pertanyaan dalam daftar pertanyaan kelompok dengan 

baik. Melalui penghargaan ini, siswa lebih bangga akan kemampuan dirinya dan 

diharapkan dapat mengembangkan kemampuannya. Selain itu, penghargaan juga 

akan memberikan motivasi kepada siswa lain untuk berusaha lebih baik.  
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 Penulis menyimpulkan bahwa proses pembelajaran dan hasil belajar siswa 

pada silus 2 mengalami keberhasilan. Hal ini terbukti dari penilaian kinerja guru 

dan akitivitas siswa yang mencapai nilai maksimal dengan kategori sangat baik 

sehingga mengakibatkan hasil belajar siswa mencapai KKM sebesar 86,84%. 

Proses pembelajaran dan hasil belajar siswa pada silus 2 telah mencapai indikator 

keberhasilan yaitu adanya peningkatan hasil belajar IPS dengan KKM ≥ 70 

dengan ketuntasan secara klasikal 80% dari 38 siswa.  

 

4.3.3 Analisis Komparatif 

 Hasil belajar pada kondisi awal dari 38 siswa hanya 8 siswa yang berhasil 

mencapai nilai tuntas ≥ 70 dan 30 siswa tidak mencapai nilai tuntas sewaktu 

diadakan tes formatif. Kondisi seperti ini duga salah satu faktor penyebabnya 

adalah pada proses pembelajaran. Oleh karena itu, peneliti mencoba memperbaiki 

hasil belajar siswa kelas 5 SDN Kutowinangun Salatiga melalui prosesnya yaitu 

dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif metode Question Student 

Have berbantuan media audio visual. 

 Hasil penilaian kinerja guru pada siklus 1 pertemuan pertama mendapat nilai 

54 dengan kategori baik dan pertemuan kedua mendapat nilai 70 dengan kategori 

sangat baik. Penilaian aktivitas siswa pada siklus 1 pertemuan pertama mendapat 

nilai 49 dengan kategori baik dan pertemuan kedua mendapat nilai 65 dengan 

kategori sangat baik. Hasil penilaian kinerja guru pada siklus 2 pertemuan pertama 

dan kedua mendapat nilai maksimal yaitu 88 dengan kategori sangat baik. 

Penilaian aktivitas siswa pada siklus 2 pertemuan pertama dan kedua mendapat 

nilai maksimal yaitu 80 dengan kategori sangat baik. Hal ini menunjukan bahwa 

adanya peningkatan dari kondisi awal, siklus 1 dan siklus 2 pada proses belajar. 

 Ketuntasan hasil belajar siswa pada siklus 1 mengalami peningkatan sebesar 

23,68% dari kondisi awal 21,05% menjadi 44,73%. Kemudian dilaksanakan 

tindakan pada siklus 2, ketuntasan hasil belajar siswa mengalami peningkatan 

sebesar 42,11% dari siklus 1 yaitu 44,73% menjadi 86,84%. Hasil tindakan siklus 

2 telah mencapai indikator keberhasilan yaitu ketuntasan secara klasikal 80%. 

Namun, pada siklus 2 ada 5 siswa yang tidak mencapai nilai tuntas hal ini 
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disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: pertama, pada saat pembelajaran ada 

beberapa siswa yang tidak memperhatikan saat guru menyampaikan materi dan 

siswa sibuk mengobrol dengan teman sebangku. Kedua, ada beberapa siswa yang 

masih pasif pada saat proses pembelajaran. Penulis menyimpulkan bahwa proses 

pembelajaran yang baik dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

 Berdasarkan tujuan pembelajaran kooperatif, proses pembelajaran pada siklus 

2 telah mencapai sasaran. Pertama, hasil belajar siswa secara akademik 

meningkat. Kedua, terjadinya penerimaan terhadap perbedaan individu. Proses 

pembelajaran pada siklus 2 memberi peluang bagi siswa dari latar belakang dan 

kondisi yang berbeda untuk saling bekerjasama. Ketiga, pengembangan 

keterampilan sosial. Pembelajaran dengan menerapkan Question Student Have, 

akan mengembangkan sikap menghargai dan sikap jujur dalam diri siswa.  

 Penulis menyimpulkan bahwa dengan penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe Question Student Have dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

secara akademik maupun keterampilan sosial. Hal ini diperkuat dengan penelitian 

Ajarsari, Reny (2012) dengan judul: “Meningkatkan Penguasaan Konsep 

Perkembangan Teknologi Dalam Pembelajaran IPS Melalui Penggunaan Model 

Kooperatif Tipe Question Student Have Pada Siswa Kelas IV SD Negeri 01 

Demangan Klaten Tahun 2012”, hasil penelitian menunjukan bahwa penggunaan 

model kooperatif tipe Question Student Have dapat meningkatkan penguasaan 

konsep perkembangan teknologi dalam pembelajaran IPS pada siswa kelas IV SD 

Negeri 01 Demangan tahun 2012.  

 Proses pembelajaran siklus 2 pada materi mempertahankan kemerdekaan 

Indonesia, media membantu mengatasi ruang dan menciptakan pengalaman 

konkret bagi siswa. Konsep dapat tertanam kuat dalam diri siswa sehingga dapat 

meningkatkan hasil belajar. Hal ini diperkuat dengan penelitian Ni'mah, Eni 

Arifatun (2011) yang berjudul: “Penggunaan Media Audio Visual Untuk 

Meningkatkan Proses Dan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran IPS kelas 5 

SDN Bakalan Krajan 1 Kecamatan Sukun kota Malang”, hasil penelitian 

menunjukkan bahwa dengan menggunakan media audio visual proses belajar 

siswa lebih efektif dan menyenangkan.  


