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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan pada penelitian terdiri dari 2 siklus yaitu siklus 1 

dan siklus 2. Setiap siklus terdiri dari 3 kali pertemuan. Dalam pelaksanaan 

penelitian ini terdiri dari 4 langkah yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan 

refleksi. Mengenai langkah-langkah penelitian akan dibahas lebih lanjut 

pelaksanaannya secara rinci adalah sebagai berikut. 

4.1.1 Pelaksanaan Siklus 1 

Pelaksanaan siklus 1 terdiri dari 3 kali pertemuan yang dilaksanakan pada 

tanggal 10, 11, dan 13 April 2013. Sebelum pelaksanaan siklus 1, terdapat tahap 

perencanaan. Dimana tahap ini untuk mempersiapkan segala sesuatu yang 

berkaitan dengan penelitian. Selanjutnya adalah tindakan dan observasi. Terakhir 

adalah refleksi untuk perbaikan pada siklus 2. Untuk lebih jelasnya akan dibahas 

secara lebih rinci adalah sebagai berikut. 

a. Perencanaan 

Tahap perencanaan ini merupakan tahap yang digunakan untuk 

mempersiapkan  segala sesuatu yang akan digunakan dalam proses tindakan dan 

observasi. Pertama-tama adalah mempersiapkan materi yang akan diajarkan. 

Tentu saja tidak lepas berkolaborasi dengan guru kelas. Materi yang akan 

diajarkan tersebut berkaitan dengan penyusunan rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) yang akan digunakan oleh guru kelas pada siklus 1 ini. Siklus 

1 dilaksanakan dalam 3 kali pertemuan. 

Persiapan instrumen yang akan digunakan pada saat proses pembelajaran 

selama siklus 1 adalah RPP, lembar observasi aktivitas guru, lembar observasi 

aktivitas siswa, penilaian dengan menggunakan skala sikap dan soal evaluasi 

untuk siklus 1. Hal yang tidak boleh terlewatkan adalah mempersiapkan observer 

yang akan mengamati selama proses pembelajaran berlangsung. Observer yang 

akan membantu peneliti adalah guru kelas 4. 
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b. Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan pada siklus 1 terbagi menjadi 3 kali pertemuan. Setiap 

pertemuan terbagi menjadi 3 kegiatan utama yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, 

dan kegiatan akhir. Adapun penjelasan proses pelaksanaan tiap pertemuan sebagai 

berikut: 

Pertemuan Pertama 

Pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 April 2013. 

Berbagai kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut. 

Kegiatan awal dimulai dengan salam yang dilakukan oleh guru, berdoa 

dengan hikmat menurut agama masing-masing, mengabsen siswa, dan 

menyiapkan kelengkapan pembelajaran baik guru maupun siswa seperti buku 

pelajaran dan alat tulis. Kemudian guru memulai pembelajaran dengan 

memberikan apersepsi, menanyakan kepada siswa tentang tanggal berapa Hari 

Kemerdekaan Indonesia. Dilanjutkan dengan memberikan rumusan masalah 

kepada siswa yaitu peristiwa apa sajakah yang terjadi menjelang kemerdekaan 

Indonesia yang akan dijawab sesuai dengan jawaban siswa dan menyampaikan 

tujuan pembelajaran kepada siswa. 

Kegiatan inti dimulai dengan memberikan gambaran tentang materi yang 

akan dipelajari yaitu tentang berbagai peristiwa menjelang proklamasi 

kemerdekaan, pembentukan alat kemerdekaan dan berbagai tokoh dalam 

memproklamasikan kemerdekaan. Siswa diminta membaca sekilas tentang materi 

tersebut kemudian membuat pertanyaan tentang apa yang akan mereka pelajari. 

Setelah membuat pertanyaan siswa diminta untuk membaca bacaan tersebut 

dengan seksama sambil memahami apa yang mereka baca. Siswa juga diminta 

untuk merenungkan kembali informasi yang telah dipelajari kemudian membuat 

catatan atau inti sari dari bacaan yang akan sangat berguna dalam menjawab 

pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya. Setelah itu barulah membuat 

kesimpulan dari pembelajaran tentang berbagai peristiwa menjelang proklamasi 

kemerdekaan, pembentukan alat kemerdekaan dan berbagai tokoh dalam 

memproklamasikan kemerdekaan. 
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Kegiatan akhir digunakan oleh guru untuk memberikan pesan moral 

kepada siswa, menyampaikan topik yang akan dipelajari pada pertemuan kedua 

dan menutup kegiatan pembelajaran.  

Pertemuan Kedua 

Pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 11 April 2013. 

Berbagai kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut. 

Kegiatan awal dimulai dengan salam yang dilakukan oleh guru, berdoa 

dengan hikmat menurut agama masing-masing, mengabsen siswa, dan 

menyiapkan kelengkapan pembelajaran baik guru maupun siswa seperti buku 

pelajaran dan alat tulis. Kemudian guru memulai pembelajaran dengan 

memberikan apersepsi, menanyakan kepada siswa tentang masih ingatkah kalian 

tentang jasa dan peranan tokoh dalam memproklamasikan kemerdekaan. 

Dilanjutkan dengan memberikan rumusan masalah kepada siswa yaitu bagaimana 

sikap kalian dalam menghargai jasa dan peranan tokoh yang memproklamasikan 

kemerdekaan yang akan dijawab sesuai dengan jawaban siswa dan menyampaikan 

tujuan pembelajaran kepada siswa. 

Kegiatan inti dimulai dengan memberikan gambaran tentang materi yang 

akan dipelajari yaitu tentang sikap menghargai jasa dan peranan tokoh dalam 

memproklamasikan kemerdekaan. Siswa diminta membaca sekilas tentang materi 

tersebut kemudian membuat pertanyaan tentang apa yang akan mereka pelajari. 

Setelah membuat pertanyaan siswa diminta untuk membaca bacaan tersebut 

dengan seksama sambil memahami apa yang mereka baca. Siswa juga diminta 

untuk merenungkan kembali informasi yang telah dipelajari kemudian membuat 

catatan atau inti sari dari bacaan yang akan sangat berguna dalam menjawab 

pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya. Setelah itu barulah membuat 

kesimpulan dari pembelajaran tentang sikap menghargai jasa dan peranan tokoh 

dalam memproklamasikan kemerdekaan. 

Kegiatan akhir digunakan oleh guru memberikan pesan moral kepada 

siswa, menyampaikan topik yang akan dipelajari pada pertemuan ketiga dan 

menutup kegiatan pembelajaran.  
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Pertemuan Ketiga 

Pertemuan ketiga dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 April 2013. 

Berbagai kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut. 

Kegiatan awal dimulai dengan salam yang dilakukan oleh guru, berdoa 

dengan hikmat menurut agama masing-masing, mengabsen siswa, dan 

menyiapkan kelengkapan pembelajaran baik guru maupun siswa seperti buku 

pelajaran, alat tulis dan lembar soal evaluasi. Kemudian guru memulai 

pembelajaran dengan memberikan apersepsi, menanyakan kepada siswa tentang 

masih ingatkah kalian tentang pelajaran kemarin. Dilanjutkan dengan memberikan 

rumusan masalah kepada siswa yaitu apa yang telah kalian dapatkan dari 

pembelajaran kemarin yang akan dijawab sesuai dengan jawaban siswa dan 

menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa. 

Kegiatan inti dimulai dengan mengingat secara bersama-sama materi pada 

pertemuan pertama dan kedua yaitu tentang berbagai peristiwa menjelang 

kemerdekaan, pembentukan alat kemerdekaan, tokoh yang berperan dalam 

proklamasi kemerdekaan, serta jasa dan peranan tokoh dalam memproklamasikan 

kemerdekaan. Kemudian guru membagikan soal tes yang akan dikerjakan oleh 

siswa. 

Siswa yang sudah selesai mengerjakan soal tes boleh mengumpulkan soal 

tes tersebut. Setelah semua siswa selesai mengerjakan soal tes, guru menutup 

kegiatan pembelajaran pada pertemuan ketiga dan menyampaikan topik yang akan 

dipelajari pada pertemuan berikutnya yaitu menyebutkan berbagai peristiwa 

setelah kemerdekaan, berbagai usaha bangsa Indonesia dalam mempertahankan 

kemerdekaan dan tokoh yang berperan dalam mempertahankan kemerdekaan 

Indonesia. 

c. Observasi 

Tahap observasi berguna untuk mengamati kegiatan atau aktivitas 

pembelajaran. Bukan hanya aktivitas pembelajaran oleh guru saja yang diamati, 

tetapi aktivitas belajar siswa juga diamati oleh observer dengan menggunakan 

lembar observasi yang telah disediakan oleh peneliti. 
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Tahap observasi ini sebenarnya tidak terpisah dari tahap pelaksanaan. 

Tahap ini dilaksanakan bersamaan dengan tahap pelaksanaan. Saat pembelajaran 

sedang berlangsung, observer mengamati proses pembelajaran dengan 

menggunakan lembar observasi yang telah disiapkan. Observer pada tahap 

observasi ini adalah guru kelas 4. Sebelum melakukan kegiatan observasi, 

observer berdiskusi dahulu dengan peneliti tentang seluk beluk apa yang akan 

diamati dan penjelasan tentang isi dari lembar observasi. 

Data hasil observasi aktivitas guru dan siswa diperoleh selama proses 

pembelajaran. Observer mengamati proses pembelajaran kemudian sambil 

mengisi lembar observasi aktivitas guru dan siswa. Hasil observasi kegiatan guru 

dapat dilihat pada Tabel 8 di bawah ini. 

Tabel 8 

Observasi Aktivitas Guru Siklus 1 

Siswa Kelas 5 SD Negeri 1 Jiken 

Semester 2/2012-2013 

No Pertemuan 
Hasil Penelitian 

Skor Persentase (%) Kategori 

1 I 52 62 C 

2 II 63 75 B 

 

Observasi aktivitas siswa dilaksanakan bersamaan dengan dilakukannya 

observasi kegiatan guru. Observasi aktivitas siswa tidak jauh berbeda dengan 

observasi aktivitas guru. Observasi aktivitas siswa juga dilakukan berdasarkan 

lembar observasi aktivitas siswa yang telah disediakan oleh peneliti. Data hasil 

observasi aktivitas siswa dapat dilihat pada Tabel 9 di bawah ini. 

Tabel 9 

Observasi Aktivitas Siswa Siklus 1 

Siswa Kelas 5 SD Negeri 1 Jiken 

Semester 2/2012-2013 

No Pertemuan 
Hasil Penelitian 

Skor Persentase (%) Kategori 

1 I 35 55 C 

2 II 46 72 B 
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d. Refleksi 

Tahap refleksi diperlukan sebelum melangkah ke siklus 2. Refleksi 

dilakukan oleh peneliti bersama guru serta observer terhadap berbagai hal 

berdasarkan penerapan pembelajaran menggunakan metode PQ4R pada mata 

pelajaran IPS kelas 5 SD Negeri 1 Jiken menunjukkan hasil yang cukup 

memuaskan meskipun ada beberapa hal yang belum sesuai seperti apa yang 

diharapkan. Hasil refleksi pada siklus 1 sebagai berikut : 

Pada saat pelaksanaan siklus 1 terutama pertemuan pertama guru masih 

terlihat kebingungan mengenai tahapan atau langkah-langkah pembelajaran 

dengan menggunakan metode PQ4R walaupun hal ini sudah sedikit membaik 

pada pertemuan kedua yang ditandai dengan meningkatnya skor observasi 

aktivitas guru pada pertemuan 2. Bukan hanya guru yang kebingunan dengan 

langkah-langkah metode PQ4R tetapi siswa juga merasakan hal yang sama pada 

pertemuan pertama. Pada pertemuan kedua siswa sudah mulai terbiasa dengan 

langkah-langkah metode PQ4R. Hal ini dibuktikan dengan naiknya skor observasi 

aktivitas siswa. Walaupun sudah bisa mengikuti langkah-langkah pembelajaran 

metode PQ4R tetapi guru harus terus membimbing siswa agar semua siswa dapat 

melaksanakan pembelajaran dengan baik. Kekurangan yang lainnya adalah 

banyak siswa yang masih sibuk sendiri karena tidak memperhatikan arahan atau 

bimbingan dari guru. 

Semua hasil refleksi ini akan dijadikan acuan untuk perbaikan pada siklus 

1 agar pembelajaran lebih efektif dan menarik. Sebelum melangkah pada siklus 2 

guru, peneliti beserta observer melakukan diskusi bersama mengenai solusi untuk 

kekurangan yang ada pada siklus pertama terutama ditegaskan kembali mengenai 

langkah-langkah pembelajaran metode PQ4R. Pada pelaksanaan siklus 2, guru 

diharapkan tidak kebingungan lagi terhadap langkah-langkah pembelajaran 

metode PQ4R sehingga tidak berdampak pada kebingungan siswa saat 

pembelajaran sedang berlangsung.  Pada kegiatan review, guru masih kurang puas 

apabila hasil review hanya didasarkan dari pertanyaan-pertanyaan siswa. Jadi guru 

mengusulkan pada kegiatan review ditambahkan kuis atau pertanyaan yang 
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berasal dari guru sehingga guru dapat memantau seberapa dalam informasi yang 

didapatkan siswa. 

4.1.2 Pelaksanaan Siklus 2 

Pelaksanaan siklus 2 terdiri dari 3 kali pertemuan yang dilaksanakan pada 

tanggal 17, 18, dan 20 April 2013. Sebelum pelaksanaan siklus 2, terdapat tahap 

perencanaan. Dimana tahap ini untuk mempersiapkan segala sesuatu yang 

berkaitan dengan penelitian. Tahap  perencanaan ini berdasarkan hasil refleksi 

dari siklus 1. Selanjutnya adalah tindakan dan observasi. Terakhir adalah refleksi 

mengenai segala sesuatu mengenai pelaksanaan siklus 2. Untuk lebih jelasnya 

akan dibahas secara lebih rinci adalah sebagai berikut. 

a. Perencanaan 

Tahap perencanaan ini merupakan tahap yang digunakan untuk 

mempersiapkan  segala sesuatu yang akan digunakan dalam proses tindakan dan 

observasi. Perencanaan siklus 2 didasarkan pada pada hasil refleksi siklus 1. 

Dengan didasarkan pada kekurangan dan solusi yang didapatkan pada siklus 1 

diharapkan pelaksanaan pada siklus 2 berjalan dengan lancar dan efektif sehingga 

hasil belajar lebih meningkat lagi. Pertama-tama adalah mempersiapkan materi 

yang akan diajarkan. Tentu saja tidak lepas berkolaborasi dengan guru kelas. 

Materi yang akan diajarkan tersebut berkaitan dengan penyusunan rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang akan digunakan oleh guru kelas pada siklus 

2 ini. Siklus 2 dilaksanakan dalam 3 kali pertemuan. 

Persiapan instrumen yang akan digunakan pada saat proses pembelajaran 

selama siklus 2 adalah RPP, lembar observasi aktivitas guru, lembar observasi 

aktivitas siswa, penilaian dengan menggunakan skala sikap dan soal evaluasi 

untuk siklus 2. Hal yang tidak boleh terlewatkan adalah mempersiapkan observer 

yang akan mengamati selama proses pembelajaran berlangsung. Observer yang 

akan membantu peneliti adalah guru kelas 4. 
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b. Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan pada siklus 2 terbagi menjadi 3 kali pertemuan. Setiap 

pertemuan terbagi menjadi 3 kegiatan utama yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, 

dan kegiatan akhir. Adapun penjelasan proses pelaksanaan tiap pertemuan sebagai 

berikut: 

Pertemuan Pertama 

Pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 17 April 2013. 

Berbagai kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut. 

Kegiatan awal dimulai dengan salam yang dilakukan oleh guru, berdoa 

dengan hikmat menurut agama masing-masing, mengabsen siswa, dan 

menyiapkan kelengkapan pembelajaran baik guru maupun siswa seperti buku 

pelajaran dan alat tulis. Kemudian guru memulai pembelajaran dengan 

memberikan apersepsi, menanyakan kepada siswa dengan menyanyikan lagu 

Halo-halo Bandung. Dilanjutkan dengan memberikan rumusan masalah kepada 

siswa yaitu mengapa terjadi peperangan di Bandung yang kita kenal dengan 

Bandung Lautan Api yang akan dijawab sesuai dengan jawaban siswa dan 

menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa. 

Kegiatan inti dimulai dengan memberikan gambaran tentang materi yang 

akan dipelajari yaitu tentang berbagai peristiwa setelah kemerdekaan, usaha 

bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dan para tokoh yang 

berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Siswa diminta membaca 

sekilas tentang materi tersebut kemudian membuat pertanyaan tentang apa yang 

akan mereka pelajari. Setelah membuat pertanyaan siswa diminta untuk membaca 

bacaan tersebut dengan seksama sambil memahami apa yang mereka baca. Siswa 

juga merenungkan kembali informasi yang telah dipelajari kemudian diminta 

untuk membuat catatan atau inti sari dari bacaan yang akan sangat berguna dalam 

menjawab pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya. Hal yang tidak kalah penting 

adalah menjawab pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh siswa secara bersama-

sama atau menjawab pertanyaan berupa kuis yang diberikan oleh guru. Setelah itu 

barulah membuat kesimpulan dari pembelajaran tentang berbagai peristiwa 

setelah kemerdekaan, usaha bangsa Indonesia dalam mempertahankan 
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kemerdekaan dan para tokoh yang berjuang mempertahankan kemerdekaan 

Indonesia. 

Kegiatan akhir digunakan oleh guru untuk memberikan pesan moral 

kepada siswa, menyampaikan topik yang akan dipelajari pada pertemuan kedua 

dan menutup kegiatan pembelajaran.  

Pertemuan Kedua 

Pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 April 2013. 

Berbagai kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut. 

Kegiatan awal dimulai dengan salam yang dilakukan oleh guru, berdoa 

dengan hikmat menurut agama masing-masing, mengabsen siswa, dan 

menyiapkan kelengkapan pembelajaran baik guru maupun siswa seperti buku 

pelajaran dan alat tulis. Kemudian guru memulai pembelajaran dengan 

memberikan apersepsi, menanyakan kepada siswa tentang masih ingatkah kalian 

tentang jasa dan peranan tokoh dalam memproklamasikan kemerdekaan lalu 

dilanjutkan dengan memberikan rumusan masalah kepada siswa yaitu bagaimana 

dengan jasa dan peranan tokoh dalam mempertahan kan kemerdekaan Indonesia 

dan bagaimana sikap kalian menghargai jasa dan peranan para tokoh dalam 

mempertahankan kemerdekaan Indoneisa yang akan dijawab sesuai dengan 

jawaban siswa dan menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa. 

Kegiatan inti dimulai dengan memberikan gambaran tentang materi yang 

akan dipelajari yaitu tentang sikap menghargai jasa dan peranan tokoh dalam 

mempertahankan kemerdekaan. Siswa diminta membaca sekilas tentang materi 

tersebut kemudian membuat pertanyaan tentang apa yang akan mereka pelajari. 

Setelah membuat pertanyaan siswa diminta untuk membaca bacaan tersebut 

dengan seksama sambil memahami apa yang mereka baca. Siswa juga 

merenungkan kembali informasi yang telah dipelajari kemudian diminta untuk 

membuat catatan atau inti sari dari bacaan yang akan sangat berguna dalam 

menjawab pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya. Hal yang tidak kalah penting 

adalah menjawab pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh siswa secara bersama-

sama atau menjawab pertanyaan berupa kuis yang diberikan oleh guru. Setelah itu 



47 

 

barulah membuat kesimpulan dari pembelajaran tentang sikap menghargai jasa 

dan peranan tokoh dalam mempertahankan kemerdekaan. 

Kegiatan akhir digunakan oleh guru untuk memberikan pesan moral 

kepada siswa, menyampaikan topik yang akan dipelajari pada pertemuan ketiga 

dan menutup kegiatan pembelajaran.  

Pertemuan Ketiga 

Pertemuan ketiga dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 April 2013. 

Berbagai kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut. 

Kegiatan awal dimulai dengan salam yang dilakukan oleh guru, berdoa 

dengan hikmat menurut agama masing-masing, mengabsen siswa, dan 

menyiapkan kelengkapan pembelajaran baik guru maupun siswa seperti buku 

pelajaran, alat tulis dan lembar soal evaluasi. Kemudian guru memulai 

pembelajaran dengan memberikan apersepsi, menanyakan kepada siswa tentang 

masih ingatkah kalian tentang pelajaran kemarin. Dilanjutkan dengan memberikan 

rumusan masalah kepada siswa yaitu apa yang telah kalian dapatkan dari 

pembelajaran kemarin yang akan dijawab sesuai dengan jawaban siswa dan 

menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa. 

Kegiatan inti dimulai dengan mengingat secara bersama-sama materi pada 

pertemuan pertama dan kedua yaitu tentang berbagai peristiwa setelah 

kemerdekaan, usaha bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan, 

tokoh yang berperan dalam mempertahankan kemerdekaan, serta jasa dan peranan 

tokoh dalam mempertahankan kemerdekaan. Kemudian guru membagikan soal tes 

yang akan dikerjakan oleh siswa. 

Siswa yang sudah selesai mengerjakan soal tes boleh mengumpulkan soal tes 

tersebut. Setelah semua siswa selesai mengerjakan soal tes, guru menutup 

kegiatan pembelajaran pada pertemuan ketiga pada siklus 2. 

c. Observasi 

Tahap observasi berguna untuk mengamati kegiatan atau aktivitas 

pembelajaran. Bukan hanya aktivitas pembelajaran oleh guru saja yang diamati, 

tetapi aktivitas belajar siswa juga diamati oleh observer dengan menggunakan 

lembar observasi yang telah disediakan oleh peneliti. 
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Tahap observasi ini sebenarnya tidak terpisah dari tahap pelaksanaan. 

Tahap ini dilaksanakan bersamaan dengan tahap pelaksanaan. Saat pembelajaran 

sedang berlangsung, observer mengamati proses pembelajaran dengan 

menggunakan lembar observasi yang telah disiapkan. Observer pada tahap 

observasi ini adalah guru kelas 4. Sebelum melakukan kegiatan observasi, 

observer berdiskusi dahulu dengan peneliti tentang seluk beluk apa yang akan 

diamati dan penjelasan tentang isi dari lembar observasi. 

Data hasil observasi aktivitas guru dan siswa diperoleh selama proses 

pembelajaran. Observer mengamati proses pembelajaran kemudian sambil 

mengisi lembar observasi aktifitas guru dan siswa. Hasil observasi kegiatan guru 

dapat dilihat pada Tabel 10 di bawah ini. 

Tabel 10 

Observasi Aktivitas Guru Siklus 2 

Siswa Kelas 5 SD Negeri 1 Jiken 

Semester 2/2012-2013 

No Pertemuan 
Hasil Penelitian 

Skor Persentase (%) Kategori 

1 I 76 90 A 

2 II 83 99 A 

 

Observasi aktivitas siswa dilaksanakan bersamaan dengan dilakukannya 

observasi kegiatan guru. Observasi aktivitas siswa tidak jauh berbeda dengan 

observasi aktivitas guru. Observasi aktivitas siswa juga dilakukan berdasarkan 

lembar observasi aktivitas siswa yang telah disediakan oleh peneliti. Data hasil 

observasi aktivitas siswa dapat dilihat pada Tabel 11 di bawah ini. 

Tabel 11 

Observasi Aktivitas Siswa Siklus 2 

Siswa Kelas 5 SD Negeri 1 Jiken 

Semester 2/2012-2013 

No Pertemuan 
Hasil Penelitian 

Skor Persentase (%) Kategori 

1 I 54 84 A 

2 II 62 97 A 
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d. Refleksi 

Tahap refleksi yang dilakukan oleh peneliti bersama guru kelas dan 

observer mengungkapkan hasil yang memuaskan. Terbukti dengan skor observasi 

aktivitas guru dan siswa yang mendapatkan skor tinggi. Hal ini juga membuktikan 

bahwa guru dan siswa sudah benar-benar bisa dan lancar dalam pembelajaran 

menggunakan metode ini. Pembelajaran pada pertemuan pertama maupun 

pertemuan kedua berlangsung dengan lancar dan efektif. Guru sudah mengajar 

dengan lancar, semangat dan menarik. Siswapun menjadi semangat dan sangat 

kompetitif dalam mengikuti proses pembelajaran. 

4.2 Hasil Penelitian 

Hasil penelitian yang dilakukan di kelas 5 SD Negeri 1 Jiken mencakup 

deskripsi data dan analisis data. Deskripsi data berisi data aktivitas siswa, aktivitas 

guru, dan data hasil belajar apa adanya yang diperoleh mulai siklus 1 dan siklus 2 

kemudian disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi maupun dalam bentuk 

diagram. Analisis data dilakukan dalam dua tahapan yaitu analisis ketuntasan dan 

analisis komparatif. 

4.2.1 Deskripsi Data 

4.2.1.1 Data Siklus 1 

Deskripsi data pada siklus 1 ini berisi deskripsi hasil belajar siswa. Data 

hasil belajar siswa yang sudah didapat kemudian dikelompokkan dan dibuat 

dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Data yang disajikan merupakan data apa 

adanya yang diperoleh selama proses pembelajaran pada siklus 1. 

Data hasil belajar siswa pada kelas 5 SD Negeri 1 Jiken diperoleh melalui 

tes evaluasi yang dilaksanakan pada akhir siklus 1. Adapun data yang diperoleh 

disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi adalah sebagai berikut. 
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Tabel 12 

Distribusi Frekuensi Hasil Belajar IPS Siklus 1 

Siswa Kelas 5 SD Negeri 1 Jiken 

Semester 2/2012-2013 

No Nilai Frekuensi Persentase (%) 

1 48 – 55 1 2,9 

2 56 – 63  4 11,8 

3 64 – 71  4 11,8 

4 72 – 79  7 20,6 

5 80 – 87  14 41,2 

6 88 - 95 4 11,8 

Jumlah 34 100 

 

4.2.1.2 Data Siklus 2 

Deskripsi data pada siklus 2 ini berisi deskripsi hasil belajar siswa. Data 

hasil belajar siswa yang sudah didapat kemudian dikelompokkan dan dibuat 

dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Data yang disajikan merupakan data apa 

adanya yang diperoleh selama proses pembelajaran pada siklus 2. 

Data hasil belajar siswa pada kelas 5 SD Negeri 1 Jiken diperoleh melalui 

tes evaluasi yang dilaksanakan pada akhir siklus 2.  Adapun data yang diperoleh 

disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi adalah sebagai berikut. 

Tabel 13 

Distribusi Frekuensi Hasil Belajar IPS Siklus 2 

Siswa Kelas 5 SD Negeri 1 Jiken 

Semester 2/2012-2013 

No Nilai Frekuensi Persentase (%) 

1 68 – 72  5 14,7 

2 73 – 77 6 17,6 

3 78 – 82 7 20,6 

4 83 – 87 4 11,8 

5 88 – 92 11 32,4 

6 93 – 97 1 2,9 

Jumlah 34 100 
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4.2.2 Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua 

tahapan yaitu analisis ketuntasan dan analisis komparatif. Analisis data 

dimaksudkan untuk memberikan makna pada deskripsi data sebelumnya.  

4.2.2.1 Analisis Ketuntasan 

Analisis ketuntasan pada penelitian dilakukan dengan cara 

membandingkan data mentah dengan skor KKM untuk mata pelajaran yang telah 

ditentukan. Adapun analisis ketuntasan siklus 1 dan siklus 2 adalah sebagai 

berikut. 

Analisis Ketuntasan Siklus 1 

Data yang didapatkan pada siklus 1 yang berupa nilai tes evaluasi diolah 

dan dibandingkan dengan KKM yang telah ditetapkan yaitu 65. Jika nilai kurang 

dari 65, berarti tidak tuntas. Jika nilai sama dengan atau lebih dari 65 maka 

dinyatakan telah tuntas dalam pembelajaran. Di bawah ini merupakan hasil 

analisis ketuntasan dari siklus 1. 

Tabel 14 

Analisis Ketuntasan Hasil Belajar IPS Siklus 1 

Siswa Kelas 5 SD Negeri 1 Jiken 

Semester 2/2012-2013 

NO Ketuntasan Belajar 
Jumlah Siswa 

Frekuensi Persentase (%) 

1 Tuntas 27 79,4 

2 Belum Tuntas 7 20,6 

Jumlah 34 100 

Nilai rata-rata 75,9 

Nilai Tertinggi 92 

Nilai Terendah 48 

 

Berdasarkan Tabel 14 terlihat bahwa jumlah anak yang sudah tuntas 

mencapai 27 anak atau 79, 4% dari keseluruhan jumlah siswa. Siswa yang sudah 

tuntas telah mencapai nilai KKM yang telah ditetapkan yaitu 65. Sedangkan siswa 

yang belum tuntas adalah sebanyak 7 siswa atau 20,6% dari jumlah seluruh siswa. 

Analisis hasil belajar siswa pada siklus 1 juga dapat disajikan ke dalam Gambar 3 

di bawah ini. 
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Gambar 3 Grafik Ketuntasan Hasil Belajar IPS Siklus 1 Siswa Kelas 5 SD 

Negeri 1 Jiken. 

Analisis Ketuntasan Siklus 2 

Data yang didapatkan pada siklus 2 yang berupa nilai tes evaluasi diolah 

dan dibandingkan dengan KKM yang telah ditetapkan yaitu 65. Jika nilai kurang 

dari 65, berarti tidak tuntas. Jika nilai sama dengan atau lebih dari 65 maka 

dinyatakan telah tuntas dalam pembelajaran. Di bawah ini merupakan hasil 

analisis ketuntasan dari siklus 2. 

Tabel 15 

Analisis Ketuntasan Hasil Belajar IPS Siklus 2 

Siswa Kelas 5 SD Negeri 1 Jiken 

Semester 2/2012-2013 

NO Ketuntasan Belajar 
Jumlah Siswa 

Frekuensi Persentase (%) 

1 Tuntas 34 100 

2 Belum Tuntas 0 0 

Jumlah 34 100 

Nilai rata-rata 81,8 

Nilai Tertinggi 96 

Nilai Terendah 68 

 

Berdasarkan Tabel 15 terlihat bahwa jumlah anak yang sudah tuntas 

mencapai 34 anak atau 100% dari keseluruhan jumlah siswa. Siswa yang sudah 

tuntas telah mencapai nilai KKM yang telah ditetapkan yaitu 65. Ini berarti bahwa 

pada siklus 2 seluruh siswa telah mencapai nilai KKM. Analasis hasil belajar 

siswa pada siklus 2 juga dapat disajikan ke dalam Gambar 4 dibawah ini. 
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Gambar 4 Grafik Ketuntasan Hasil Belajar IPS Siklus 2 Siswa Kelas 5 SD 

Negeri 1 Jiken. 

4.2.2.2  Analisis Komparatif 

Berdasarkan hasil analisis ketuntasan hasil belajar yang telah dikemukakan 

sebelumnya kemudian dilakukan analisis komparatif ketuntasan hasil belajar 

antara pra siklus, siklus 1 dan siklus 2. Perbandingan data hasil belajar pada pra 

siklus, siklus 1, dan siklus 2 dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 16 

Analisis Komparatif Ketuntasan Hasil Belajar IPS 

Siswa Kelas 5 SD N 1 Jiken 

Semester 2/2012-2013 

No 
Ketuntasan 

Belajar 

Pra Siklus Siklus 1 Siklus 2 

Frekuensi % Frekuensi % Frekuensi % 

1 Tuntas 16 47 27 79,4 34 100 

2 Belum Tuntas 18 53 7 20,6 0 0 

Jumlah 34 100 34 100 34 100 

Nilai rata-rata 60,1 75,9 81,8 

Nilai tertinggi 80 92 96 

Nilai terendah 45 48 68 

 

Berdasarkan Tabel 16, dapat dilihat bahwa pada kondisi pra siklus, ada 18 

siswa (53%) yang nilainya belum tuntas atau dibawah nilai KKM yang telah 

ditetapkan yaitu 65, sedangkan 16 anak (47%) telah tuntas atau mencapai nilai 
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KKM. Bertumpu pada alasan itulah kemudian dilaksanakan tindakan 

pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Pada hasil tes evalusai 

siklus 1 terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Dari hasil tes evaluasi 

tersebut, 27 siswa mencapai nilai KKM atau sebanyak 79,4% dari seluruh jumlah 

siswa telah mencapai nilai KKM. Sedangkan pada siklus 2 terjadi peningkatan 

kembali. Berdasarkan hasil tes evaluasi pada siklus 2, dinyatakan 34 siswa telah 

mencapai nilai KKM. Hal ini berarti bahwa 100% dari seluruh jumlah siswa telah 

tuntas belajar. Maka dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan hasil belajar 

siswa sejak dilaksanakan tindakan pembelajaran mulai dari siklus 1 sampai 

berakhir pada siklus 2. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 5 yang tersaji di 

bawah ini. 

 

Gambar 5 Grafik Perbandingan Hasil Belajar Siswa pada Pra Siklus, Siklus 

1, dan Siklus 2 

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian 

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan adanya peningkatan 

hasil belajar yang cukup signifikan setelah diterapkannya pembelajaran 

menggunakan metode PQ4R pada mata pelajaran IPS. Sebelum dilaksanakan 

tindakan pembelajaran hasil belajar siswa masih rendah terbukti dengan tingkat 

ketuntasan belajar siswa yang rendah. Jumlah siswa yang mencapai nilai KKM 

hanya 16 anak atau sekitar 47% dari jumlah seluruh siswa, sedangkan siswa yang 

tidak mencapai KKM adalah 18 siswa atau 53% dari seluruh jumlah siswa. Nilai 

rata-ratanya adalah 60,1. Nilai tertinggi yang berhasil didapatkan siswa adalah 80, 
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sedangkan nilai terendah adalah 45. Hal tersebut terjadi dikarenakan metode yang 

diterapkan oleh guru masih bersifat konvensional yaitu ceramah sehingga 

menyebabkan kebosanan pada diri siswa terhadap pembelajaran dan rendahnya 

keaktifan siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Tidak dapat dipungkiri 

bahwa hal tersebut membuat siswa tidak suka terhadap mata pelajaran IPS, 

ditambah lagi materi pada mata pelajaran IPS sangat banyak sekali dan semua itu 

hanya menuntut siswa untuk menghafalnya. Hal lain yang mempersulit proses 

pembelajaran yang diperoleh selama proses observasi awal bahwa siswa malas 

sekali untuk membaca. Berdasarkan semua permasalahan ini, kemudian dilakukan 

tindakan pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5 SD Negeri 

1 Jiken pada mata pelajaran IPS. 

Peningkatan hasil belajar siswa dapat dilihat dari hasil tes evaluasi pada 

tindakan siklus 1. Peningkatan ini dapat dikatakan sebagai peningkatan yang 

cukup signifikan. Terbukti pada kondisi pra siklus hanya terdapat 16 siswa yang 

mencapai nilai KKM setelah dilakukan tindakan pada siklus 1, siswa yang 

mendapatkan nilai diatas KKM meningkat menjadi 27 siswa atau 79,4% dari 

seluruh jumlah siswa. Ditandai dengan tercapainya persentase 79,4% berarti 

indikator kinerja yang ditetapkan oleh peneliti telah tercapai. Nilai rata-rata pada 

siklus 1 adalah 75,9. Nilai tertinggi adalah 92, sedangkan nilai terendah adalah 48. 

Kemudian pada siklus 2, seluruh siswa telah mencapai nilai KKM yang berarti 

bahwa ketuntasan 100% dari seluruh jumlah siswa. Nilai rata-rata pada siklus 2 

adalah 81,8. Nilai tertinggi yang diperoleh siswa adalah 96, sedangkan nilai 

terendah adalah 68. 

Hasil belajar siswa yang meningkat tidak lepas dari penerapan 

pembelajaran menggunakan metode PQ4R yang berimbas pada peningkatan 

kualitas pembelajaran. Pembelajaran tidak hanya berpusat pada guru seperti pada 

saat menggunakan metode konvensional yaitu ceramah tetapi lebih 

mengutamakan keaktifan siswa dalam belajar. Peran guru sudah bergeser dari 

sumber ilmu menjadi fasilitator yang bertugas membimbing siswa dan 

mentransfer ilmu pengetahuan. Pada pembelajaran dengan menggunakan metode 

PQ4R, guru bertugas untuk membimbing, mengatur, dan mengarahkan siswa agar 
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semua siswa terlibat langsung dan aktif dalam pembelajaran. Aktivitas guru dalam 

membimbing, mengatur, dan mengarahkan siswa juga mengalami peningkatan. 

Apabila guru sudah berperan dengan baik sebagai fasilitator tentu akan berimbas 

pada keterlibatan semua siswa dalam pembelajaran dan peningkatan keaktifan 

siswa. Melalui metode PQ4R, semua siswa dituntut untuk terlibat dalam 

pembelajaran dan aktif selama proses pembelajaran berlangsung. Dimulai dengan 

kegiatan review dengan melihat sekilas bahan bacaan, dilanjutkan dengan 

question yaitu membuat pertanyaan tentang apa yang akan dipelajari. Kemudian 

read, membaca dengan intensif bacaan yang dipelajari dan kegiatan ini tidak 

terpisahkan dengan kegiatan reflect, memahami, menghafal, dan mengaitkan 

tentang apa yang telah dibaca. Recite, merenungkan kembali informasi yang telah 

dipelajari dengan cara merumuskan konsep-konsep dan menjelaskan hubungan 

antar konsep yang akan berguna untuk menjawab pertanyaan yang telah dibuat 

pada awal pembelajaran. terakhir adalah review, membuat rangkuman atau 

merumuskan inti sari dari bahan yang telah dipelajari. Dalam kegiatan review, 

guru juga dapat memberikan semacam kuis untuk mengetahui seberapa dalam 

pemahaman siswa dan dapat mengontrol kedalaman materi yang dikuasai siswa 

sehingga guru dapat menambahkan materi bila ada materi pelajaran yang 

terlewatkan atau tidak ada bacaan. Penggunaan metode PQ4R tidak hanya 

menimbulkan peningkatan hasil belajar saja, tetapi juga meningkatan partisipasi 

dan keaktifan siswa dalam pembelajaran melalui langkah-langkah pembelajaran 

yang harus dilalui oleh seluruh siswa. Penggunaan metode PQ4R juga berefek 

pada pembiasaan bagi para siswa untuk membaca yang merupakan proses penting 

masuknya ilmu pengetahuan ke dalam diri siswa.  

Meningkatnya hasil belajar siswa pada penelitian ini juga sejalan dengan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Dina Mayasari (2011) dengan judul 

“Penerapan Metode Pembelajaran PQ4R (Preview, Question, Read, Reflect, 

Recite, Review) dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa (Penelitian Tindakan 

Kelas Di SMPN 3 Tangerang Selatan)”. Hasil penelitian tersebut memperoleh 

kesimpulan bahwa hasil belajar siswa pada materi permintaan dan penawaran 

dapat meningkat melalui penerapan metode pembelajaran PQ4R. 
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Berdasarkan perolehan nilai pada siklus 1 dan siklus 2 dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran dengan menggunakan metode PQ4R dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa kelas 5 SD Negeri 1 Jiken karena menuntut seluruh siswa 

untuk terlibat aktif dalam pembelajaran sehingga turut meningkatkan efektivitas 

dan kualitas belajar siswa. 

 

 

 

 

 

 
 


