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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan dalam penelitian ini dilakukan sebanyak tiga kali. 

Siklus 1 dan Siklus 2 masing-masing tiga kali pertemuan. Dalam setiap siklus 

terdapat rincian diantaranya perencanaan, pelaksanaan dan observasi serta 

refleksi. 

 

4.1.1 Kondisi Sebelum Tindakan 

 Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan di kelas I Sekolah Dasar 

Negeri Gilingsari Semester II Tahun ajaran 2012/2013 yang berjumlah 20 siswa 

pada pembelajaran Bahasa Indonesia, terlihat bahwa  hasil belajar siswa masih 

rendah. Dimana beberapa peserta didik memperoleh nilai di bawah Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM=67). Hanya ada 16  siswa memperoleh nilai antara 

67-70. Ini berarti nilai hasil belajar Bahasa Indonesia masih rendah. Selain itu 

hasil observasi menunjukkan siswa pasif saat mengikuti pembelajaran 

dikarenakan guru hanya menggunakan metode konvensional (ceramah) serta tidak 

adanya alat peraga maupun model pembelajaran yang menarik saat guru 

menjelaskan materi. 

 

4.1.2 Deskripsi Siklus I 

 Dalam sub bab ini mendeskripsikan perencanaan tindakan siklus 1 mulai dari 

pertemuan I, pertemuan II, dan pertemuan III. 

4.1.2.1 Perencanaan Tindakan 

 Perencanaan tindakan pada siklus I ini terdiri dari tiga perencanaan 

pertemuan yaitu pertemuan I, pertemuan II, dan pertemuan III. 

A.  Pertemuan I 

Tindakan ini dilaksanakan pada hari Rabu, 1 Mei 2013 pukul 07.00-09.45 

WIB, beberapa kegiatan sebagai berikut: 
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 Sebelum pembelajaran dimulai ruang kelas sudah ditata rapi sesuai 

pembelajaran dan siswa duduk di tempat masing-masing dengan rapi. Untuk 

mengawali pembelajaran ini guru mengucapkan salam , melakukan presensi, 

melakukan apersepsi dengan bertanya “ Apakah kalian pernah melihat bola? 

Seperti apa bentuk bola tersebut?”. Siswa antusias menjawab pertanyaan dari guru 

dengan serentak. Guru menginformasikan tentang materi yang akan dipelajari, 

yaitu tentang “ mendeskripsikan gambar”. Kemudian guru menjelaskan kegiatan 

yang akan dilakukan. 

 Melalui model Active Learning dengan penggunaan media gambar, guru 

menjelaskan kepada siswa bagaimana  ciri-ciri benda yang ada pada gambar 

sepeda yang ditempel di papan tulis. Setelah guru menjelaskan, kemudian siswa 

diminta untuk berkomentar tentang gambar dengan bebas secara lisan.  

 Kemudian siswa berkelompok dengan teman sebangku untuk mengerjakan 

tugas kelompok. Setelah kelompok terbentuk, guru membagikan gambar-gambar 

untuk dikerjakan. Setelah selesai mengerjakan setiap kelompok menyampaiakan 

hasil diskusi secara lisan. 

 Pada akhir pembelajaran guru bersama siswa menyimpulkan materi 

pembelajaran yang dipelajari hari itu kemudian guru memberikan tindak lanjut 

kepada siswa untuk mempelajari materi berikutnya.  

B. Pertemuan II 

Tindakan ini dilaksanakan pada hari Kamis, 2 Mei 2013 pukul 07.00-

09.45 WIB, beberapa kegiatan sebagai berikut: 

 Sebelum pembelajaran dimulai ruang kelas sudah ditata rapi sesuai 

pembelajaran dan siswa duduk di tempat masing-masing dengan rapi. Untuk 

mengawali pembelajaran ini guru mengucapkan salam , melakukan presensi, 

melakukan apersepsi mengulas pembelajaran materi pertemuan pertama. 

 Guru menyiapkan gambar yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan. 

Secara interaktif guru menjelaskan ciri-ciri benda yang ada pada gembar. 

Kemudian guru meminta salah satu siswa untuk maju kedepan menjelaskan ciri-

ciri gambar yang ditempel di papan tulis. Gambar yang ditempel yaitu ciri-ciri 

mobil. 
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 Kemudian siswa dibentuk kelompok masing-masing kelompok 2 orang atau 

sebangku dengan teman sebelahnya. Siswa menerima gambar dari guru untuk 

dikerjakan berkelompok. Setelah selesai mengerjakan perwakilan setiap kelompok 

maju untuk menyampiakan hasil kerjanya. 

 Pada akhir pembelajaran guru bersama dengan siswa membuat kesimpulan 

tentang materi dan melakukan evaluasi dengan menggunakan tes lisan. 

C. Pertemuan ketiga 

Tindakan ini dilaksanakan pada hari Kamis, 2 Mei 2013 pukul 10.00-11.45 

WIB, beberapa kegiatan sebagai berikut: 

 Sebelum pembelajaran dimulai ruang kelas sudah ditata rapi sesuai 

pembelajaran dan siswa duduk di tempat masing-masing dengan rapi.  

 Guru mempersiapkan gambar-gambar untuk tes lisan. Setelah semuanya 

telah siap, guru memulai tes yang berupa tes lisan. Siswa maju satu persatu sesuai 

nomor presensi. 

 Pada akhir tes guru mengulas sebentar tentang tes yang dikerjakan oleh 

siswa. Guru mempersilahkan siswa untuk bertanya tentan soal yang sulit. 

Kemudian guru menjelaskan apa yang ditanya oleh siswa. Guru menutup kegiatan 

belajar mengajar. 

D. Refleksi  

Setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran pada siklus I dari pertemuan 

pertama, kedua dan ketiga maka selanjutnya diadakan refleksi atas segala kegiatan 

dalam proses pembelajaran. Hasil refleksi diambil dari hasil observasi dan tes 

evaluasi yang berupa tes lisan yang dilaksanakan pada siklus I. Refleksi ini 

digunakan sebagai bahan perbaikan dengan membandingkan hasil tindakan  

dalam proses pembelajaran sesuai dengan indikator kinerja. Berdasarkan hasil 

analisis data yang diperoleh berdasarkan observasi pada siklus I maka dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

a) Hasil Observasi Kegiatan Pembelajaran 

Hasil analisis data yang diperoleh dari lembar hasil observasi kegiatan guru 

pada siklus I pertemuan pertama belum mencapai indikator kinerja yang 

ditentukan, yaitu hasil belajar Bahasa Indonesia belum mencapai 100 % tuntas. 
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Aktivitas kegiatan mengajar guru juga masih kurang. Pada lembar hasil obervasi 

siklus I masih banyak skor 3. Secara keseluruhan model pembelajaran model 

Active Learning dengan penggunaan media Gambar yang diterapkan oleh 

kolaborator yaitu guru mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 1 sudah cukup 

baik. Selanjutnya sebagai perbaikan siklus I akan dilanjutkan pada siklus II. 

b) Hasil Belajar Bahasa Indonesia 

Tabel distribusi frekuensi nilai mata pelajaran Bahasa Indonesia 

menunjukkan bahwa pada siklus 1 hasil belajar Bahasa Indonesia siswa kelas 1 

mengalami peningkatan dari hasil belajar Bahasa Indonesa pra siklus, ditandai 

dengan nilai rata-rata yang meningkat menjadi 84,3. Siswa yang mendapat nilai 

dibawah KKM atau dikatakatan tidak tuntas mengalami penurunan yaitu menjadi 

10% yang didapat oleh 2 siswa, pemberian tes lisan yang benar terbukti dapat 

meningkatkan hasil belajar Bahasa Indonesia.  

Hasil refleksi yang diperoleh pada proses pembelajaran siklus I mengalami 

hambatan, yaitu : 

- Pada saat guru meminta salah satu siswa untuk maju ke depan, siswa tersebut 

masih malu dan tidak percaya diri untuk menyampaikan pendapatanya. 

Untuk mengatasi hambatan tersebut, maka peneliti mengadakan analisis dan 

Penyelesaian : 

- Untuk mengatasi hal ini pada siklus 2 guru memotivasi siswa agar lebih 

percaya diri dalam menyampaikan pendapatnya 

 

4.1.3 Deskripsi Siklus II 

 Dalam sub bab ini mendeskripsikan perencanaan tindakan siklus 1 mulai dari 

pertemuan I, pertemuan II, dan pertemuan III. 

4.1.3.1 Perencanaan Tindakan 

A. Pertemuan I 

Tindakan ini dilaksanakan pada hari Kamis, 11 April 2013 pukul 07.00-

09.45 WIB, beberapa kegiatan sebagai berikut: 

 Sebelum pembelajaran ruang telah ditata rapi sesuai persiapan 

pembelajaran, siswa duduk di tempat duduknya masing-masing. Untuk mengawali 
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pembelajaran ini guru mengucapkan salam, melakukan presensi, melakukan 

apersepsi dengan bertanya pada siswa “Apakah kalian ada yang punya hobi 

menggambar? Kalau ada gambar apa yang pernah kalian buat?” Guru tampak 

membuka pelajaran dengan santai dan menarik perhatian siswa. Siswa tampak 

antusias menjawab pertanyaan guru dengan serentak. Guru menginformasikan 

tetang materi yang akan dipelajari, yaitu tentang menjelaskan isi gambar. 

Kemudian, guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan bersama-sama. 

 Melalui pembelajaran Active Learning dengan Penggunaan Media Gambar, 

guru menunjukkan gambar pemandangan kepada siswa dan guru meminta 

masing-masing siswa untuk berpendapat tentang gambar tersebut. Kemudian ada 

salah satu siswa maju dan menjelaskan gambar tersebut secara lisan.  

 Kemudian siswa dibagi kelompok yang masing-masing kelompok 

beranggotakan 2 orang atau dengan teman sebangkunya. Guru membagikan 

gambar kepada masing-masing kelompok. Masing-masing kelompok mempunyai 

tugas untuk menjelaskan isi gambar. Setelah selesai mengerjakan salah satu 

perwakilan dari kelompok diminta maju ke depan untuk menyampaikan hasil 

diskusi seara lisan. 

 Guru bersama siswa menyimpulkan materi pembelajaran yang sudah 

dipelajari, memberikan umpan balik terhadap proses hasil belajar serta 

memberikan pemantapan dengan mendorong siswa untuk mengetahui konsep dan 

pengetahuan. 

B. Pertemuan Kedua 

Tindakan ini dilaksanakan pada hari Jumat, 3 Mei 2013 pukul 07.00-09.45 

WIB, beberapa kegiatan sebagai berikut: 

 Sebelum pembelajaran ruang telah ditata rapi sesuai persiapan 

pembelajaran, siswa duduk di tempat duduknya masing-masing. Untuk mengawali 

pembelajaran ini guru mengucapkan salam, melakukan presensi, melakukan 

apersepsi mengulas tentang materi pada pertemuan pertama. 

 Guru menunjukkan gambar ibu,adik dan kakak sedang makan bersama di 

ruang  makan kepada siswa. Kemudian guru melakukan tanya jawab dengan siswa 

tentang gambar tersebut. Siswa diminta untuk membuat kalimat yang sesuai 
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gambar. Guru memberikan contoh kalimat-kalimat yang dapat dibuat dari gambar 

tersebut secara lisan. Kemudian guru menunjuk salah satu siswa yang bernama 

Rama disuruh maju ke depan untuk menyampaikan pendapatnya secara lisan. 

Pada saat itu Rama disorakin oleh teman-temannya karena pada waktu maju ke 

depan tidak mau. 

 Kemudian guru membagi kelompok masing-masing 2 orang atau dengan 

teman sebangku. Siswa menerima gambar dari guru untuk dikerjakan. Dengan 

bimbingan guru setiap kelompok melengkapi kalimat berdasarkan gambar. 

Setelah selesai mengerjakan, setiap perwakilan kelompok diminta untuk 

menyampaikan pendaptanya secara lisan. Kemudian guru menanggapi hasil kerja 

kelompok dan menambahkan jika masih ada yang kurang. 

 Guru bersama siswa menarik simpulan dari pembelajaran yang telah 

dilakukan. Guru memberikan tes lisan kepada siswa sebagai evaluasi. Guru 

menutup kegiatan belajar mengajar. 

C. Pertemuan Ketiga 

Tindakan ini dilaksanakan pada hari Jumat, 3 Mei 2013 pukul 10.00-11.10 

WIB, beberapa kegiatan sebagai berikut: 

 Sebelum pembelajaran dimulai ruang kelas sudah ditata rapi sesuai 

pembelajaran dan siswa duduk di tempat masing-masing dengan rapi.  

 Guru mempersiapkan bahan untuk tes lisan. Dalam pelaksanaan tes siswa 

maju satu pesatu sesuai presensi. Kemudian siswa yang lain menunggu sambil 

belajar didalam kelas dan tidak ramai agar tidak mengganggu tes berlangsung. 

 Guru bersama siswa menyimpulkan materi pembelajaran yang sudah 

dipelajari, memberikan umpan balik terhadap proses hasil belajar serta 

memberikan pemantapan dengan mendorong siswa untuk mengetahui konsep dan 

pengetahuan. 

D.  Refleksi 

Setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran pada siklus II dari pertemuan 

pertama, kedua dan ketiga maka selanjutnya diadakan refleksi atas segala kegiatan 

dalam proses pembelajaran. Hasil refleksi diambil dari hasil observasi dan tes 

evaluasi yang berupa tes lisan dilaksanakan pada siklus I. Refleksi ini digunakan 
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sebagai bahan perbaikan dengan membandingkan hasil tindakan  dalam proses 

pembelajaran sudah sesuai dengan indikator kinerja. Berdasarkan hasil analisis 

data yang diperoleh berdasarkan observasi pada siklus I maka penjelasan sebagai 

berikut : 

a) Hasil Observasi Kegiatan Pembelajaran 

Hasil analisis data yang diperoleh dari lembar hasil observasi kegiatan guru 

dan kegiatan siswa pada siklus II menunjukkan peningkatan. Hasil observasi 

kegiatan siswa dan guru Siklus II sudah sangat baik, hal tersebut dapat terlihat 

pada tabel kegiatan guru dan siswa. Pada siklus II ini siswa lebih dapat 

berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, siswa merasa senang dan tidak tegang 

dalam pembelajaran. Hasil observer dan peneliti tentang observasi guru juga 

meningkat yaitu secara keseluruhan dalam menerapkan model pembelajaran 

Active Learning dengan penggunaan media Gambar sudah sangat baik. Hal ini 

bisa dilihat pada hasil lembar observasi siswa setelah dilaksanakannya siklus II. 

b) Hasil Belajar Bahasa Indonesia 

Hasil belajar Bahasa Indonesia siswa kelas 1 SD Negeri Gilingsari 

Temanggung  didapat dengan mengadakan tes evaluasi secara lisan diakhir siklus 

II yaitu pada pertemuan ketiga. Dari hasil tes tersebut diketahui terjadi 

peningkatan hasil belajar Bahasa Indonesia. Pada siklus ini siswa sudah mencapai 

KKM.  

Hasil refleksi yang diperoleh pada proses pembelajaran siklus II berdasarkan 

pengamatan dari observer secara keseluruhan masih mengalami peningkatan. 

Pada siklus 1 dalam aspek ini siswa sudah mulai tidak malu lagi dalam 

menyampaikan pendapatnya. Pada hal ini dikarenakan sebelum dimulai 

pembelajaran guru memberikan motivasi kepada siswa yaitu dengan memberi 

masukan pada siswa agar lebih percaya diri lagi dalam menyampaikan pendapat 

di kelas. 

 

4.2 Hasil Analisis Data 

 Pada sub bab analisis data ini menyajikan data observasi kinerja Guru dan 

aktivitas Siswa baik dari siklus 1 maupun 2. 
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4.2.1 Data Observasi Kinerja Guru dan Aktivitas Siswa pada Siklus I 

Observasi selama siklus I dan siklus II dilakukan oleh guru. Pada saat 

observer mengamati baik kinerja guru atau aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung, tugas observer adalah memberikan tanda cek (√) untuk 

setiap aspek yang diamati. Setiap aspek yang diamati mempunyai skor. Skor 1 = 

kurang, skor 2 = cukup, skor 3 = baik. Skor yang diperoleh dihitung dalam persen. 

Setelah itu skor dijumlahkan untuk diinterpretasikan menurut kriteria penilaian. 

Kriteria penilaian dari total skor 51-72 artinya sangat baik (A), 37-50 artinya baik 

(B), 23-36% artinya cukup (C), dan < 22 artinya kurang (D).  Untuk aspek yang 

dinilai dapat dilihat pada lampiran berikut: 

 Tabel 4.1  

Hasil Observasi Kinerja Guru dan Siswa Siklus I 

No. Pertemuan 

Hasil Observasi 

Skor Kinerja Guru Skor Kinerja Siswa 

Kinerja Kriteria Kinerja Kriteria 

1 1 39 B (Baik) 34 C (Cukup) 

2 2 45 B (Baik) 36 C (Cukup) 

 

Hasil analisis observasi kinerja guru siklus I pertemuan ke-1 diperoleh skor 

39, hasil analisis kinerja guru pada pertemuan ke-2 meningkat menjadi skor 45. 

Untuk hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran dengan penerapan 

model Active Learning dengan penggunaan media gambar siklus I pertemuan ke-

1 mendapatkan skor 34, sedangkan pada pertemuan ke-2 diperoleh skor 36. 

 

4.2.2 Data Observasi Kinerja Guru dan Aktivitas Siswa pada Siklus II 

Hasil analisis observasi kinerja guru siklus 2 pertemuan ke-1 diperoleh kinerja 

51, hasil analisis kinerja guru pada pertemuan ke-2 meningkat menjadi 53. Untuk 

hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran dengan penerapan model 

Active Learning dengan penggunaan media gambar.  
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Tabel 4.2 

Hasil Observasi Kinerja Guru dan Siswa Siklus 2 

No. Pertemuan 

Hasil Observasi 

Skor Kinerja Guru Skor Kinerja Siswa 

Kinerja Kriteria Kinerja Kriteria 

1 1 51 A (Sangat baik) 53 A (Sangat baik) 

2 2 53 A (Sangat baik) 58  A (Sangat baik) 

 

4.2.3  Data Sebelum Tindakan 

 Dari data yang diperoleh guru dari analisis hasil belajar berbicara dengan 

Kompetensi Dasar: mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi secara lisan 

dengan gambar, percakapan sederhana dan dongeng, nilai tertinggi 80, nilai 

terendah 55, nilai rata-rata 69 dengan KKM mata pelajaran Bahasa Indonesia 67, 

siswa yang mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) , hanya 16 (80%) dari 

20 siswa. Analisis nilai hasil tes lisan pra siklus/ kondisi awal dapat dilihat pada 

tabel 4.3 

Tabel 4.3 

Nilai Ketuntasan Hasil Belajar Sebelum Tindakan 

No. Nilai Ketuntasan 
Sebelum Tindakan 

Jumlah siswa Persentase (%) 

1. ≥ 67 Tuntas 16 80% 

2. < 67 Belum Tuntas 4 20% 

Jumlah 20 100% 

Rata-rata 69,2 

 

4.2.4 Siklus I 

Analisis Penelitian setelah menggunakan model Active Learning pada siklus 

I diperoleh hasil belajar seperti pada tabel 4.4 

 

Tabel 4.4 

Nilai Ketuntasan Hasil Belajar Siklus I 

No. Nilai Ketuntasan 
Sebelum Tindakan 

Jumlah siswa Persentase (%) 

1. ≥ 67 Tuntas 18 90% 

2. < 67 Belum Tuntas 2 10% 

Jumlah 20 100% 

Rata-rata 81,6 
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 Dari tabel 4.4 jumlah siswa yang mencapai KKM yaitu berjumlah 18 

siswa dan jumlah siswa yang belum mencapai KKm yaitu 2 siswa. Hal ini 

menunjukkan peningkatan siswa yang mencapai KKM dari sebelum tindakan. 

Sebelum tindakan siswa yang mencapai KKM yaitu 16 siswa sedangkan setelah 

siswa mendapatkan perlakuan siklus 1 menggunakan model Active Learning 

dengan penggunaaan media gambar meningkat menjadi 18 siswa.  

 Berikut disajikan tabel frekuensi Hasil Belajar Bahasa Indonesia siswa 

kelas 1 SD Gilingsari Temanggung pada siklus 1. 

 

Tabel 4.5 

Tabel Destribusi Frekuensi Hasil Belajar Siklus I 

No Nilai 
Hasil 

Siklus I 
Persentase Siklus I Keterangan 

1 ≥81 11 55% Tuntas  

2 74-80 4 20% Tuntas  

3 67-73 3 15% Tuntas  

4 60-66 - - Belum Tuntas 

5 ≤ 59 2 10% Belum tuntas  

Jumlah 20 100%  

Rata-rata  84,3  

Nilai tertinggi 100  

Nilai terendah 52,5  

 

Frekuensi hasil belajar siklus I pada tabel 4.5 menunjukkan adanya 

peningkatan hasil belajar siswa, terlihat nilai rata-rata kondisi awal (pra siklus) 

69,2 pada siklus I meningkat menjadi 81,63. Siswa yang mendapatkan nilai 

tertinggi ada 2 siswa yaitu mendapatkan nilai 100 dan nilai terendah yaitu 52,5. 

 

4.2.5 Siklus II 

Analisis Penelitian setelah menggunakan model Active Learning diperoleh 

hasil belajar seperti pada tabel 4.6 
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Tabel 4.6 

Nilai Ketuntasan Hasil Belajar Siklus II 

 

   Berdasarkan tabel ketuntasan hasil belajar siklus II dapat diketahui dari 20 

siswa jumlah kelas I SDN Gilingsari bahwa keseluruhan siswa mendapat nilai 

tuntas dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan persentase 100%. Pada 

siklus II ini mengalami peningkatan ketuntasan hasil belajar dari siklus I yaitu 

10%. Berikut dapat dilihat pada Tabel  Distribusi Frekuensi pada tabel 4.8 berikut 

ini. 

Tabel 4.7 

Tabel Destribusi Frekuensi Hasil Belajar Siklus II 

 

No Nilai 
Hasil 

Siklus I 

Persentase 

Siklus I 
Keterangan 

1 ≥81 12 60% Tuntas  

2 74-80 5 25% Tuntas  

3 67-73 3 15% Tuntas  

4 60-66 - - - 

5 ≤ 59 - - - 

Jumlah 20 100%  

Rata-rata  84,32  

Nilai tertinggi 100  

Nilai terendah 68  

 

Mengacu pada tabel 4.7 di atas mengenai data distribusi frekuensi nilai 

Bahasa Indonesia  siswa dapat dilihat dari 20 yang mendapat nilai 67-73 sebanyak 

3 siswa dengan persentase 15%, kemudian rentang nilai 74-80 sebanyak 5 siswa 

dengan persentase 25% dan siswa yang mendapatkan nilai di atas 81 sebanyak 12 

siswa dengan persentase sebesar 60 %. Dengan demikian dapat diketahui siswa 

secara keseluruhan mendapat nilai di atas KKM (KKM = 67), hal ini 

menunjukkan bahwa keseluruhan siswa mengalami ketuntasan hasil belajar. 

No. Nilai Ketuntasan 
Sebelum Tindakan 

Jumlah siswa Persentase (%) 

1. ≥ 67 Tuntas 20 100% 

2. < 67 Belum Tuntas - - 

Jumlah 20 100% 

Rata-rata 84,3 
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4.2.6 Hasil Analis Perbandingan Sebelum Tindakan, Siklus I, dan Siklus II 

  Berikut adalah perbandingan hasil tes Kondisi Awal, Siklus I dan Siklus II 

yang akan disajikan dalam bentuk tabel persentase perbandingan ketuntasan 

belajar. Dapat dilihat pada Tabel 4.8 berikut. 

 

Tabel 4.8 

Tabel Persentase Hasil Belajar Kondisi Awal, Siklus I dan Siklus II 

Siswa Kelas I SDN Gilingsari 

 

 

Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui perbandingan hasil belajar pra siklus, 

siklus I, dan siklus II mengalami peningkatan. Pada pra siklus hasil belajar siswa 

untuk mata pelajaran bahasa Indonesia yaitu dari 20 jumlah siswa kelas I 

sebanyak 16 siswa tuntas dengan persentase 80% dan sisanya 4 siswa belum 

tuntas dengan persentase 20%. Pada siklus I meningkat menjadi 18 siswa yang 

tuntas dengan persentase 90% dan 2 orang belum tuntas dengan persentase 10%. 

Dan pada siklus II yaitu 20 siswa tuntas persentase 100% artinya tidak ada siswa 

yang mendapat nilai belum tuntas. 

 

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian 

Dengan berdasarkan pada hasil observasi sebelum adanya tindakan di kelas I 

SDN Gilingsari Temanggung menyatakan bahwa hasil belajar siswa mata 

pelajaran Bahasa Indonesia rendah. Hal ini terbukti dari 20 jumlah siswa kelas I 

terdapat 16 siswa tuntas mendapat nilai di atas KKM dengan prosentase 80% dan 

4 siswa belum tuntas dengan prosentase 20%. Meskipun banyak siswa yang tuntas 

tetapi rata-rata kelas yang didapat hanya sebesar 67. Hal ini karena nilai siswa 

yang tuntas tidak begitu tinggi atau tidak begitu jauh dari KKM yang ditetapkan. 

No Nilai 

Kondisi Awal Siklus I Siklus II 

Jumlah 

siswa 

Persen 

(%) 

Jumlah 

siswa 

Persen 

(%) 

Jumlah 

siswa 

Persen 

(%) 

1. Tuntas 16 80% 18 90% 20 100% 

2. Tidak 

Tuntas 
4 20% 2 10% - - 

 Jumlah 20 100% 20 100% 20 100% 
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Berdasarkan observasi yang dilakukan, hal ini disebabkan cara guru mengajar 

menggunakan metode konvensional atau ceramah yang mengakibatkan siswa 

pasif sehingga hasil belajar siswa rendah. Proses pembelajaran sebelum adanya 

tindakan banyak siswa pasif dan bosan karena pembelajaran yang monoton 

sehingga hasil belajar rendah. 

Faktor lain yang mempengaruhi rendahnya hasil belajar siswa kelas I SD 

Negeri Gilingsari Temanggung diduga karena guru belum menggunakan strategi 

yang tepat. Padahal rendahnya hasil belajar berbicara sangat mempengaruhi hasil 

belajar materi yang lain karena semua materi memerlukan berbicara sebagai salah 

satu untuk menyampaikan pendapat. 

Pembelajaran berbicara menggunakan model Active Learning dengan 

penggunaan media gambar merupakan langkah yang peneliti ambil untuk 

memperbaiki hasil belajar siswa yang masih rendah, karena pembelajaran 

menggunakan strategi ini merupakan kegiatan yang  tidak hanya melibatkan aspek 

kognitif saja tetapi juga dapat meningkatkan daya imajinasi dan kreatifitas.  

Dalam melaksanakan pembelajaran ini, diharapkan anak tidak merasa jenuh dan 

bosan sehingga akan timbul motivasi yang kuat untuk aktif dalam pembelajaran, 

yang tentunya akan membawa dampak yang positif yaitu meningkatnya hasil 

belajar Bahasa Indonesia.  

 Berdasarkan analisis data dapat diketahui terdapat peningkatan yang 

signifikan pada hasil belajar siswa, setelah guru menerapkan model Active 

Learning dengan penggunaan media gambar dalam pembelajaran. Persentase 

ketuntasan siswa pada siklus 1 mencapai 90%, meningkat sebesar 10% dari 

kondisi awal/ pra siklus. Pada siklus 2 persentase ketuntasan siswa mencapai 

100%, meningkat sebesar 10% dari siklus 1. Nila rata-rata pada siklus 1 adalah 

81,63, pada siklus 2 meningkat menjadi 84,32. Peningkatan hasil belajar siswa 

menunjukkan bahwa pemahaman terhadap materi pembelajaran meningkat. 

Pembelajaran dengan model Active Learning dengan penggunaaan media gambar 

cocok diterapkan pada anak kelas 1. 

 Dengan diterapkannya model Active Learning dengan penggunaan media 

gambar pada pembelajaran berbicara, ternyata perubahan juga terjadi pada guru 
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sebagai fasilitator pembelajaran. Guru menjadi lebih kreatif menciptakan alat 

peraga pembelajaran sesuai dengan tema yang ada. Kualitas guru dalam mengajar 

terlihat lebih meningkat dibanding sebelum diadakan tindakan penelitian. Kinerja 

guru yang baik perlu dipertahankan dengan selalu aktif mengikuti kegiatan yang 

berhubungan dengan mutu pembelajaran dan pengembangan profesi. 

 Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Astri Yuanita budiarti yang 

berjudul: Penerapan Model Active Learning untuk meningkatkan Aktivitas dan 

Hasil Belajar IPS pada Siswa kelas IV SDN Tulusrejo 2 Kota Malang (Januari 

2009) menyimpulkan hasil penelitiannya bahwa dengan model Active Learning 

perolehan skor rata-rata nilai postes meningakat secara bertahap, dan juga rata-

rata sebelum tindakan, siklus I, dan siklus II mengalami peningkatan yang 

klasikal.  

 


