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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Pelaksanaan Tindakan 

Pada pelaksanaan tindakan ini membahas tentang kondisi awal, siklus I, dan 

siklus II.  

4.1.1 Kondisi Awal  

Pembelajaran sebelum pelaksanaan tindakan kelas, guru cenderung 

mengajar menggunakan model pembelajaran konvensional, yaitu dengan metode 

ceramah. Pembelajaran cenderung berpusat pada guru. Guru lebih aktif dari pada 

siswa, sehingga siswa menjadi pasif dan cenderung bosan. Melihat kondisi 

pembelajaran yang monoton, suasana pembelajaran tampak kaku, berdampak 

pada kekurang aktifan siswa kelas V dalam menerima materi pada mata pelajaran 

IPA semester II. Nilai rata-rata ulangan tengah semester pada pelajaran IPA masih 

dibawah Kriteria Ketuntasan Minimum (=65) yaitu  63,93. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada tabel 4.1 destribusi hasil belajar IPA sebelum tindakan berikut 

ini. 

Tabel 4.1 

Destribusi Hasil Belajar IPA Sebelum Tindakan 

 

No Rentang 

Nilai 

Jumlah 

Siswa 

Persentase 

(%) 

Ketuntasan 

1 45 – 54  2 6,70 Belum tuntas 

2 55 – 64  14 48,28 Belum tuntas 

3 65 – 74  9 31,03 Tuntas 

4 75 – 84  4 13,79 Tuntas  

5 85 – 94  - - Tuntas 

6 95 – 100 - - Tuntas 

Jumlah 29 100  

Rata-rata 63,93  

Nilai tertinggi 84  

Nilai terendah 50  

 

Berdasarkan pada tabel 4.1, terlihat bahwa siswa yang mencapai KKM (≥ 

65) sebanyak 13 siswa dengan persentase 44,82% dan siswa yang belum 
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mencapai KKM berjumlah 16 siswa dengan persentase 54,98%. Nilai rata-rata 

yang diperoleh kelas 63,93. Nilai tertinggi yaitu 84, sedangkan nilai terendah 

yaitu 50. Untuk lebih jelasnya data nilai hasil belajar IPA sebelum tindakan dapat 

dilihat pada diagram 4.1 berikut ini. 

 

 

      Diagram 4.1   Destribusi Hasil Belajar IPA Sebelum Tindakan 

  

Berdasarkan pada diagram 4.1, dapat dilihat bahwa siswa yang 

memperoleh nilai pada rentang 45-54 sebanyak 2 siswa atau 6,70%, yang 

memperoleh nilai pada rentang 55-64 sebanyak 14 siswa atau 48,28%, yang 

memperoleh nilai pada rentang 65-74 sebanyak 9 siswa atau 31,03%, dan yang 

memperoleh nilai pada rentang 75-84 sebanyak 4 siswa atau 13,79%. 

Berikut disajikan tabel 4.2 distribusi ketuntasan hasil belajar IPA sebelum 

tindakan. 

Tabel 4.2 

Ketuntasan Hasil Belajar IPA Sebelum Tidakan 

 

No Kategori Skor Ketuntasan Jumlah 

Siswa 

Persentase 

(%) 

1 Tuntas ≥ 65 13 44,82 

2 Belum Tuntas < 65 16 54,98 

  Jumlah 29 100 
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Berdasarkan pada tabel 4.2, ketuntasan hasil belajar siswa hanya mencapai 

44,82% yaitu sebanyak 14 siswa. Sedangkan hasil belajar siswa yang belum 

tuntas sebesar 54,98% yaitu sebanyak 15 siswa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada diagram 4.2 berikut ini. 

 
      Diagram 4.2   Hasil Belajar IPA Sebelum Tindakan 

 

Dengan mengacu pada data hasil belajar IPA sebelum tindakan inilah, 

upaya-upaya tindakan perbaikan dilakukan, yaitu dengan menerapkan model 

pembelajaran Kooperatif tipe TPS (Think Pair Share) pada mata pelajaran IPA, 

dengan alur sebagai berikut: 

 

4.1.2 Siklus I 

4.1.2.1 Rencana Tindakan 

Kegiatan yang dilakukan dalam perencanaan tindakan dalam siklus I, yaitu 

menyusun RPP dengan kompetensi dasar “Mendiskripsikan sifat-sifat cahaya” 

pada pokok materi Sifat-sifat Cahaya dengan waktu 6 x 35 menit atau 3 x 

pertemuan dan menerapkan model pembelajaran Kooperatif tipe TPS (Think Pair 

Share), merencanakan membagi kelompok-kelompok siswa, menyiapkan materi 

ajar IPA kelas 5, menyiapkan alat-alat serta bahan-bahan yang akan digunakan 

dalam pembelajaran, menyiapkan instrumen penelitian berupa lembar observasi, 
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menyiapkan instrument penilaian hasil belajar, dan lembar evaluasi untuk 

pertemuan akhir siklus I. 

 

4.1.2.2 Pelaksanaan Tindakan 

1) Pertemuan I 

Pelaksanaan pertemuan I dilakukan sesuai dengan jadwal pelajaran kelas 5 

SDN Klepu 5 yaitu pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2013 pukul 08.10-09.35 

WIB. Sebelum proses pembelajaran dimulai, guru mempersiapkan peralatan yang 

dibutuhkan dalam kegiatan belajar mengajar seperti  Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), materi, alat peraga, lembar kerja kelompok, dan lembar kerja 

siswa. Pada awal pembelajaran, guru mengajak siswa untuk berdoa, presensi, dan 

apersepsi. Kemudian guru menyampaikan rumusan masalah. Setelah itu, guru 

merumuskan hipotesis. Selanjutnya,  guru menyampaikan kompetensi dasar yang 

akan dipelajari. 

Setelah kegiatan awal selesai dilaksanakan, kemudian dilanjutkan dengan 

kegiatan inti. Kegiatan inti meliputi eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Pada 

kegiatan eksplorasi, guru menjelaskan materi tentang sifat-sifat cahaya. Kemudian 

guru menggali pemahaman siswa dengan menyampaikan beberapa pertanyaan 

atau permasalahan. Dalam tahap ini, siswa diminta untuk berpikir secara individu 

tentang jawaban dari pertanyaan atau permsalahan yang diberikan guru. Pada 

kegiatan elaborasi, guru membagi siswa ke dalam kelompok, guru memberikan 

tugas kelompok,  setiap kelompok melaporkan hasil diskusinya di depan kelas, 

dan kelompok lain menanggapi atau bertanya. Pada kegiatan konfirmasi, siswa 

bersama guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum dipahami, serta 

meluruskan kesalahpahaman dan memberikan penguatan. 

Setelah kegiatan inti dilaksanakan, kemudian dilanjutkan kegiatan akhir. 

Pada kegiatan penutup, guru bersama siswa diajak menarik kesimpulan dari 

pelajaran yang sudah dipelajari, melakukan refleksi, serta memberikan pertanyaan 

kepada siswa berkaitan dengan materi yang sudah dipelajari. 
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2) Pertemuan II 

Pertemuan II dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2013 pukul 

07.00-08.10 WIB. Pada pertemuan II, kegiatannya hampir sama dengan 

pertemuan I hanya materinya yang berbeda. Sebelum proses pembelajaran 

dimulai, guru mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan dalam kegiatan belajar 

mengajar seperti  Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), materi, alat peraga, 

lembar kerja kelompok, dan lembar kerja siswa. Pada awal pembelajaran, guru 

mengajak siswa untuk berdoa, presensi, dan apersepsi dengan mengingatkan 

materi pada pertemuan sebelumnya. Kemudian guru menyampaikan rumusan 

masalah. Setelah itu, guru merumuskan hipotesis. Selanjutnya,  guru 

menyampaikan kompetensi dasar yang akan dipelajari. 

Setelah kegiatan awal selesai dilaksanakan, kemudian dilanjutkan dengan 

kegiatan inti. Kegiatan inti meliputi eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Pada 

kegiatan eksplorasi, guru menjelaskan materi tentang sifat-sifat cahaya. Kemudian 

guru menggali pemahaman siswa dengan menyampaikan beberapa pertanyaan 

atau permasalahan. Dalam tahap ini, siswa diminta untuk berpikir secara individu 

tentang jawaban dari pertanyaan atau permsalahan yang diberikan guru. Pada 

kegiatan elaborasi, guru membagi siswa ke dalam kelompok, guru memberikan 

tugas kelompok,  setiap kelompok melaporkan hasil diskusinya di depan kelas, 

dan kelompok lain menanggapi atau bertanya. Pada kegiatan konfirmasi, siswa 

bersama guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum dipahami, serta 

meluruskan kesalahpahaman dan memberikan penguatan. 

Setelah kegiatan inti dilaksanakan, kemudian dilanjutkan kegiatan akhir. 

Pada kegiatan penutup, guru bersama siswa diajak menarik kesimpulan dari 

pelajaran yang sudah dipelajari, melakukan refleksi, serta memberikan pertanyaan 

kepada siswa berkaitan dengan materi yang sudah dipelajari. 

3) Pertemuan III 

Pertemuan III dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2013 pukul 

07.00-08.10 WIB. Sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai, guru menyiapkan 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan lembar kerja siswa. Pada awal 

pembelajaran, guru mengajak siswa untuk berdoa, presensi, dan apersepsi dengan 
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mengingatkan materi pada pertemuan sebelumnya. Kemudian  guru 

menyampaikan kompetensi dasar yang akan dipelajari. 

Setelah kegiatan awal disampaikan, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan 

inti. Guru menjelaskan kembali materi yang telah dipelajari pada pertemuan I dan 

II. Setelah itu, guru melakukan tanya jawab kepada siswa tentang materi yang 

sedang dipelajari. Selanjutnya, siswa mengerjakan lembar kerja siswa atau 

evaluasi. 

Setelah kegiatan inti dilaksanakan, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan 

penutup. Pada kegiatan ini, guru memberikan tindak lanjut dengan 

memberitahukan materi yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya.  

4) Hasil tindakan 

Untuk mengetahui hasil belajar IPA, dilakukan tes tertulis pada pertemuan 

III siklus I. Adapun hasil belajar IPA pada materi Cahaya dan Sifat-sifatnya kelas 

5 siswa SDN Klepu 5, tersaji dalam tabel 4.3 berikut ini. 

Tabel 4.3 

Destribusi Hasil Belajar IPA pada Siklus I 

 

No Rentang 

Nilai 

Jumlah 

Siswa 

Persentase 

(%) 

Ketuntasan 

1 45 – 54  1 3,45 Belum tuntas 

2 55 – 64  7 24,14 Belum tuntas 

3 65 – 74  7 24,14 Tuntas 

4 75 – 84  9 31,03 Tuntas  

5 85 – 94  4 13,79 Tuntas 

6 95 – 100 1 3,45 Tuntas 

Jumlah 29 100  

Rata-rata 71,21  

Nilai tertinggi 95  

Nilai terendah 50  

 

Berdasarkan tabel 4.3, dapat diketahui bahwa pada siklus I hasil belajar 

IPA kelas 5 menjadi meningkat dari kondisi awal sebelum tindakan. Pada kondisi 

awal sebelum tindakan ada 2 siswa atau 6,70% yang memperoleh nilai pada 

rentang 45-54. Kondisi tersebut berubah setelah diberikan tindakan pada siklus I 

menjadi hanya 1 orang atau 3,45%. Siswa yang mendapatkan nilai pada rentang 
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55-64 juga mengalami perubahan, dimana pada kondisi awal sebelum tindakan 

ada 14 siswa atau berada pada persentase 48,28%, dan berkurang menjadi 7 siswa 

dengan persentase 24,14%. Siswa yang mendapatkan nilai pada rentang 65-74, 

juga mengalami pengurangan jumlah, dimana pada kondisi sebelum tindakan ada 

9 siswa dengan persentase 31,03%, kemudian berubah menjadi 7 siswa atau 

dengan persentase 24,14%. Siswa yang mendapatkan nilai pada rentang 75-84 

mengalami pertambahan, dimana sebelum tindakan, siswa yang mendapatkan 

nilai pada rentangan ini berjumlah 4 siswa atau 13,79%, dan berubah setelah 

tindakan pada siklus I menjadi 9 siswa atau  31,03%. Siswa yang mendapatkan 

nilai pada rentang 85-94 mengalami perubahan dimana pada kondisi awal tidak 

ada anak yang memperoleh nilai pada rentang tersebut. Setelah mendapat tindakan 

pada siklus I siswa yang memperoleh nilai pada rentang tersebut berjumlah 4 

siswa atau dengan persentase 13,79%. Sementara  siswa yang mendapatkan nilai 

pada rentang antara 95–100 mengalami perubahan dimana sebelum tindakan tidak 

ada siswa yang memperoleh nilai pada rentang tersebut. Setelah mendapat 

tindakan siklus I berubah menjadi berjumlah 1 siswa atau pada persentase 3,45%. 

Nilai rata-rata siswa meningkat dari kondisi awal sebelum tindakan yaitu 63,93 

menjadi 71,21 pada siklus I. Nilai terendah yaitu 50 dan nilai tertinggi adalah 95. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram 4.3 berikut ini. 

 

 

Diagram 4.3   Destribusi Hasil Belajar IPA pada Siklus I 
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Berikut ini disajikan tabel 4.4 ketuntasan hasil belajar IPA pada siklus I. 

 

Tabel 4.4 

Ketuntasan Hasil Belajar IPA pada Siklus I 

 

Skor Ketuntasan Jumlah Siswa Persentase (%) 

≥ 65 21 72,41 

< 65 8 27,59 

Jumlah 29 100 

 

Berdasarkan pada tabel 4.4, dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan 

ketuntasan hasil belajar IPA. Pada kondisi awal sebelum tindakan, ketuntasan 

hasil belajar siswa hanya berjumlah 13 siswa dengan persentase 44,82%. Setelah 

mendapat tindakan pada siklus I meningkat menjadi berjumlah 21 siswa dengan 

persentase 72,41%. Sedangkan hasil belajar siswa yang belum tuntas pada kondisi 

awal sebelum tindakan berjumlah 16 siswa dengan persentase 54,98%. Setelah 

mendapat tindakan pada siklus I menurun menjadi berjumlah 8 siswa dengan 

persentase 27,59%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram 4.4 berikut 

ini.  

 

     Diagram 4.4   Hasil Belajar IPA pada Siklus I 

 

Meskipun terjadi peningkatan ketuntasan hasil belajar IPA siswa setelah 

tindakan pada siklus I, namun peningkatan tersebut dikatakan belum mencapai 
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kriteria ketuntasan yang ditentukan yaitu 80%. Siswa hanya mengalami 

ketuntasan klasikal dalam belajar yaitu rata-rata yang mencapai 71.21. Secara 

individual siswa belum dikatakan tuntas, karena berdasarkan kriteria ketuntasan 

hasil belajar yang ditentukan, ketuntasannya baru mencapai 72.41% dari total 

siswa di kelas.  

 

4.1.2.3 Hasil Observasi  

Observasi terhadap tindakan siklus I dilakukan selama proses 

pembelajaran berlangsung yang dilaksanakan oleh observer. Berikut ini disajikan 

tabel 4.5 tentang hasil observasi aktivitas guru pada siklus I. 

Tabel 4.5 

Hasil Observasi Aktivitas Guru pada Siklus I 

 

No Aspek Skor tiap 

pertemuan 

Rata-

rata 

I II III 

1. Pra pembelajaran (mengkondisikan kelas). 

Kegiatan awal Membuka pelajaran. 

2,60 3,00 3,20 2,93 

2. Kegiatan inti. 

Pelaksanaan pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe think pair share berbantu 

alat peraga 

2,40 2,80 2,91 2,70 

3. Kegiatan akhir. 

Menutup pelajaran. 

2,33 2,67 3,00 2,67 

 

Berdasarkan pada tabel 4.5, dapat diketahui bahwa hasil observasi guru 

pada siklus I dalam pertemuan I, II, dan III adalah sebagai berikut: 1) Rata-rata 

indikator kegiatan awal pada siklus I skor yang diperoleh adalah 2,93 dengan 

kategori cukup baik; 2) Rata-rata indikator kegiatan inti pada siklus I skor yang 

diperoleh adalah 2,70 dengan kategori cukup baik; 3) Rata-rata indikator kegiatan 

akhir pada siklus I skor yang diperoleh adalah 2,67 dengan kategori cukup baik. 

Dari hasil rata-rata skor aktivitas guru pada setiap indikator dapat dikatakan cukup 

baik. Guru sudah menggunakan alat peraga dalam kegiatan pembelajaran tetapi 

belum sesuai dengan yang diharapkan. Hal itu disebabkan karena guru belum 
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terbiasa menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe think pair share 

berbantu alat peraga pada kegiatan belajar mengajar.   

Berikut ini disajikan tabel 4.6 tentang hasil observasi aktivitas siswa pada 

siklus II. 

Tabel 4.6 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa pada Siklus I 

 

No.    Aspek Skor tiap pertemuan Rata-

rata I II III 

1. Kesiapan siswa dalam 

mengikuti pelajaran 

2,25 2,50 3,25 2,67 

2. Kemampuan siswa dalam 

mengerjakan lembar kerja 

2,50 2,75 3,00 2,75 

3. Aktif mengajukan pertanyaan 

dalam pembelajaran 

2,25 2,75 2,50 2,50 

4. 

 

Bekerjasama dalam 

kelompok 

2,50 2,50 3,00 2,67 

5. Keberanian 2,00 2,50 3,00 2,50 

 

Berdasarkan pada tabel 4.6, dapat diketahui hasil observasi aktivitas siswa 

sebagai berikut; 1) rata-rata indikator kesiapan siswa dalam mengikuti pelajaran 

pada siklus I memperoleh skor 2,67 dengan kategori cukup baik; 2) Rata-rata 

indikator kemampuan siswa dalam mengerjakan lembar kerja pada siklus I 

memperoleh skor 2,75 dengan kategori cukup baik; 3) Rata-rata indikator aktif 

mengajukan pertanyaan dalam pembelajaran pada siklus I memperoleh skor 2,50 

dengan kategori cukup baik; 4) Rata-rata indikator bekerjasama dalam kelompok 

pada siklus I memperoleh skor 2,67 dengan kategori cukup baik; 5) Rata-rata 

indikator keberanian siklus I memperoleh skor 2,50 dengan kategori cukup baik. 

Dari hasil rata-rata tiap skor dapat dikatakan bahwa ativitas siswa dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran cukup baik hal itu disebabkan karena siswa 

yang pandai mendominasi jalannya diskusi dan ada siswa yang gaduh sendiri 

karena guru kurang mengontrol jalannya diskusi. 
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4.1.2.4 Refleksi 

Refleksi dimaksudkan sebagai upaya untuk mengkaji apa yang telah 

terjadi, mengapa hal tersebut terjadi, dan apa yang perlu dilakukan selanjutnya. 

Setelah dilakukan diskusi antara guru dengan observer dapat diketahui faktor 

penyebab kekurang berhasilan dalam pembelajaran, yaitu: 

1) Guru masih kaku dan belum terbiasa dengan model pembelajaran Kooperatif 

tipe Think Pair Share. 

2) Guru kurang mengontrol jalannya diskusi.  

3) Siswa yang pandai mendominasi jalannya diskusi. Sehingga siswa yang 

kurang pandai kurang berpartsipasi dan pasif dalam pembelajaran. 

4) Masih terdapat siswa yang gaduh sendiri.  

Berdasarkan hasil evaluasi observasi, peneliti memutuskan untuk 

mengadakan perbaikan pembelajaran pada siklus II sebagai berikut: 

1) Meminta guru untuk lebih mendalami model pembelajaran Kooperatif tipe 

Think Pair Share. 

2) Guru lebih mengontrol jalannya diskusi. 

3) Guru memberikan himbauan kepada kelompok diskudi agar saling bekerja 

sama dan adil dalam pembagian tugas sehingga semua siswa aktif dalam 

pembelajaran. 

4) Meminta siswa agar tidak gaduh sendiri pada saat proses pembelajaran 

berlangsung. 

 

4.1.3 Siklus II 

4.1.3.1 Rencana Tindakan  

Hasil refleksi pada siklus I menjadi salah satu pertimbangan untuk 

melaksanakan pembelajaran yang lebih baik pada siklus II. Siklus II akan 

dilaksanakan 3 kali pertemuan. Kegiatan pembelajaran pada siklus II masih sama 

dengan siklus I, tetapi yang membedakan adalah pada kompetensi dasarnya. Pada 

siklus II ini kompetensi dasarnya adalah “Membuat suatu karya/model, misalnya 

periskop atau lensa dari bahan sederhana dengan menerapkan sifat-sifat cahaya”. 

Persiapan yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut : menyusun RPP 
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dengan waktu 6 x 35 menit atau 3 x pertemuan dan menerapkan model 

pembelajaran Kooperatif tipe TPS (Think Pair Share), merencanakan membagi 

kelompok-kelompok siswa, menyiapkan materi ajar IPA kelas 5, menyiapkan 

alat-alat serta bahan-bahan yang akan digunakan dalam pembelajaran, 

menyiapkan instrumen penelitian berupa lembar observasi, dan menyiapkan 

instrument penilaian hasil belajar, dan lembar evaluasi untuk pertemuan akhir 

siklus II. 

 

4.1.3.2 Pelaksanaan Tindakan 

1) Pertemuan I 

Pelaksanaan pertemuan I dilakukan pada hari Jumat, tanggal 5 April 2013 

pukul 07.00-08.10 WIB. Sebelum proses pembelajaran dimulai, guru 

mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan dalam kegiatan belajar mengajar 

seperti  Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), materi, alat peraga, lembar 

kerja kelompok, dan lembar kerja siswa. Pada awal pembelajaran, guru mengajak 

siswa untuk berdoa, presensi, dan apersepsi. Kemudian guru menyampaikan 

rumusan masalah. Setelah itu, guru merumuskan hipotesis. Selanjutnya,  guru 

menyampaikan kompetensi dasar yang akan dipelajari. 

Setelah kegiatan awal selesai dilaksanakan, kemudian dilanjutkan dengan 

kegiatan inti. Kegiatan inti meliputi eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Pada 

kegiatan eksplorasi, guru menjelaskan materi tentang alat optik. Kemudian guru 

menggali pemahaman siswa dengan menyampaikan beberapa pertanyaan atau 

permasalahan. Dalam tahap ini, siswa diminta untuk berpikir secara individu 

tentang jawaban dari pertanyaan atau permsalahan yang diberikan guru. Pada 

kegiatan elaborasi, guru membagi siswa ke dalam kelompok, guru memberikan 

tugas kelompok,  setiap kelompok melaporkan hasil diskusinya di depan kelas, 

dan kelompok lain menanggapi atau bertanya. Pada kegiatan konfirmasi, siswa 

bersama guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum dipahami, serta 

meluruskan kesalahpahaman dan memberikan penguatan. 

Setelah kegiatan inti dilaksanakan, kemudian dilanjutkan kegiatan akhir. 

Pada kegiatan penutup, guru bersama siswa diajak menarik kesimpulan dari 
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pelajaran yang sudah dipelajari, melakukan refleksi, serta memberikan pertanyaan 

kepada siswa berkaitan dengan materi yang sudah dipelajari. 

2) Pertemuan II 

Pertemuan II dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 6 April 2013 pukul 

07.00-08.10 WIB. Pada pertemuan II, kegiatannya hampir sama dengan 

pertemuan I hanya materinya yang berbeda. Sebelum proses pembelajaran 

dimulai, guru mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan dalam kegiatan belajar 

mengajar seperti  Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), materi, alat peraga, 

lembar kerja kelompok, dan lembar kerja siswa. Pada awal pembelajaran, guru 

mengajak siswa untuk berdoa, presensi, dan apersepsi dengan mengingatkan 

materi pada pertemuan sebelumnya. Kemudian guru menyampaikan rumusan 

masalah. Setelah itu, guru merumuskan hipotesis. Selanjutnya,  guru 

menyampaikan kompetensi dasar yang akan dipelajari. 

Setelah kegiatan awal selesai dilaksanakan, kemudian dilanjutkan dengan 

kegiatan inti. Kegiatan inti meliputi eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Pada 

kegiatan eksplorasi, guru menjelaskan materi tentang alat optik. Kemudian guru 

menggali pemahaman siswa dengan menyampaikan beberapa pertanyaan atau 

permasalahan. Dalam tahap ini, siswa diminta untuk berpikir secara individu 

tentang jawaban dari pertanyaan atau permsalahan yang diberikan guru. Pada 

kegiatan elaborasi, guru membagi siswa ke dalam kelompok, guru memberikan 

tugas kelompok,  setiap kelompok melaporkan hasil diskusinya di depan kelas, 

dan kelompok lain menanggapi atau bertanya. Pada kegiatan konfirmasi, siswa 

bersama guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum dipahami, serta 

meluruskan kesalahpahaman dan memberikan penguatan. 

Setelah kegiatan inti dilaksanakan, kemudian dilanjutkan kegiatan akhir. 

Pada kegiatan penutup, guru bersama siswa diajak menarik kesimpulan dari 

pelajaran yang sudah dipelajari, melakukan refleksi, serta memberikan pertanyaan 

kepada siswa berkaitan dengan materi yang sudah dipelajari. 

3) Pertemuan III 

Pertemuan III dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 9 April 2013 pukul 

08.10-09.35 WIB. Sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai, guru menyiapkan 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan lembar kerja siswa. Pada awal 

pembelajaran, guru mengajak siswa untuk berdoa, presensi, dan apersepsi dengan 

mengingatkan materi pada pertemuan sebelumnya. Kemudian  guru 

menyampaikan kompetensi dasar yang akan dipelajari. 

Setelah kegiatan awal disampaikan, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan 

inti. Guru menjelaskan kembali materi yang telah dipelajari pada pertemuan I dan 

II. Setelah itu, guru melakukan tanya jawab kepada siswa tentang materi yang 

sedang dipelajari. Selanjutnya, siswa mengerjakan lembar kerja siswa atau 

evaluasi. 

Setelah kegiatan inti dilaksanakan, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan 

penutup. Pada kegiatan ini, guru memberikan refleksi dan menutup pembelajaran 

dengan salam. 

4) Hasil tindakan 

Untuk mengetahui hasil belajar IPA pada siklus II, dilakukan tes tertulis 

pada pertemuan III siklus II. Berikut ini disajikan tabel 4.7 destribusi hasil belajar 

IPA pada siklus II. 

Tabel 4.7 

Destribusi Hasil Belajar IPA pada Siklus II 
 

No Rentang 

Nilai 

Jumlah 

Siswa 

Persentase 

(%) 

Ketuntasan 

1 45 – 54  - - Belum tuntas 

2 55 – 64  - - Belum tuntas 

3 65 – 74  3 10,34 Tuntas 

4 75 – 84  13 44,83 Tuntas  

5 85 – 94  10 34,49 Tuntas 

6 95 – 100 3 10,34 Tuntas 

Jumlah 29 100  

Rata-rata 81,72  

Nilai tertinggi 95  

Nilai terendah 65  
 

Berdasarkan tabel 4.7, dapat diketahui bahwa pada siklus II hasil belajar 

IPA kelas 5 menjadi meningkat dari siklus I. Pada siklus I ada 1 siswa atau 3.45% 

yang memperoleh nilai pada rentang 45-54. Kondisi tersebut berubah setelah 

diberikan tindakan pada siklus II menjadi tidak ada siswa yang mendapat nilai 
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pada rentang tersebut. Siswa yang mendapatkan nilai pada rentang 55-64 juga 

mengalami perubahan, dimana pada siklus I ada 7 siswa dengan persentase 

24,14% menjadi tidak ada siswa pada siklus II yang mendapat nilai dengan 

rentang tersebut. Siswa yang mendapatkan nilai pada rentang 65-74 berubah 

jumlahnya dimana pada siklus I ada 7 siswa atau dengan persentase 24,14% 

menjadi 3 siswa atau 10,34% pada siklus II. Siswa yang mendapatkan nilai pada 

rentang 75-84 juga mengalami perubahan, dimana pada siklus I ada 9 siswa atau  

31,03% menjadi berjumlah 13 siswa atau 44,83% pada siklus II. Siswa yang 

mendapatkan nilai pada rentang 85-94 mengalami perubahan dimana pada siklus I 

ada 4 siswa atau dengan persentase 13,79% menjadi berjumlah 10 siswa atau 

34,49% pada siklus II. Sementara itu, siswa yang mendapatkan nilai pada rentang 

antara 95–100 mengalami perubahan dimana pada siklus I berjumlah 1 siswa atau 

pada persentase 3,45% menjadi berjumlah 3 siswa atau 10,34% pada siklus II. 

Nilai rata-rata siswa meningkat dari siklus I yaitu 71,21 menjadi 81,72 pada siklus 

II. Nilai terendah yaitu 65 dan nilai tertinggi adalah 95. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada diagram 4.5 berikut ini.  

 

 Diagram 4.5   Distribusi Hasil Belajar IPA pada Siklus II 

 

Berikut ini disajikan tabel 4.8 destribusi ketuntasan hasil belajar IPA pada 

siklus II. 
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Tabel 4.8 

Destribusi Ketuntasan Hasil Belajar IPA pada Siklus II 
 

Skor Ketuntasan Jumlah Siswa Persentase (%) 

≥ 65 29 100 

< 65   

Jumlah 29 100 
 

Berdasarkan pada tabel 4.15, dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan 

ketuntasan hasil belajar IPA. Pada siklus I, ketuntasan hasil belajar siswa 

berjumlah 21 siswa dengan persentase 72,41%. setelah mendapat tindakan pada 

siklus II menjadi berjumlah 29 atau dapat dikatakan semua siswa telah mencapai 

ketuntasan hasil belajar dengan persentase 100%. Dengan kata lain, ketuntasan 

hasil belajarnya juga telah mencapai kriteria persentase yang telah ditentukan 

yaitu 80%. Sedangkan hasil belajar siswa yang belum tuntas pada siklus I 

berjumlah 8 siswa dengan persentase 27,59%. Setelah mendapat tindakan pada 

siklus II menurun menjadi tidak ada siswa yang belum tuntas. Hasil ini 

memberikan kesimpulan bahwa dengan demikian, guru berhasil menerapkan 

model pembelajaran Kooperatif tipe TPS (Think Pair Share) pada mata pelajaran 

IPA. 

4.1.3.3 Hasil Observasi  

Observasi terhadap tindakan siklus II dilakukan selama proses 

pembelajaran berlangsung yang dilaksanakan oleh observer. Berikut ini disajikan 

tabel 4.9 tentang hasil observasi aktivitas guru pada siklus II. 

Tabel 4.9 

Hasil Observasi Aktivitas Guru pada Siklus II 

 

No   Aspek  Skor tiap pertemuan Rata-

rata I II III 

1. Pra pembelajaran 

(mengkondisikan kelas). 

Kegiatan awal Membuka 

pelajaran. 

3,40 3,60 3,80 3,6 

2. Kegiatan inti. 3,50 3,80 4,00 3,77 
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Pelaksanaan pembelajaran dengan 

menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe think 

pair share berbantu alat peraga 

3. Kegiatan akhir. 

Menutup pelajaran. 

3,33 3,67 3,67 3,56 

 

Berdasarkan pada tabel 4.9, dapat diketahui bahwa hasil observasi guru 

pada siklus II dalam pertemuan I, II, dan III adalah sebagai berikut: 1) Rata-rata 

indikator kegiatan awal pada siklus II skor yang diperoleh adalah 3,60 dengan 

kategori baik; 2) Rata-rata indikator kegiatan inti pada siklus II skor yang 

diperoleh adalah 3,77 dengan kategori baik; 3) Rata-rata indikator kegiatan akhir 

pada siklus II skor yang diperoleh adalah 3,56 dengan kategori baik. Dari hasil 

rata-rata skor aktivitas guru pada setiap indikator dapat dikatakan telah mengalami 

peningkatan dari siklus I. Secara keseluruhan aktivitas siswa dalam kategori baik. 

Hasil refleksi pada siklus I sudah diperbaiki pada silkus II. Guru sudah terbiasa 

dan lebih mendalami dalam menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe think 

pair share berbantu alat peraga pada kegiatan belajar mengajar.  

Berikut ini disajikan tabel 4.10 tentang hasil observasi aktivitas siswa pada 

siklus II. 

Tabel 4.10 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa pada Siklus II 

 

No    Aspek Skor tiap pertemuan Rata-

rata I II III 

1. Kesiapan siswa dalam mengikuti 

pelajaran 

3,25 3,75 4,00 3,67 

2. Kemampuan siswa dalam 

mengerjakan lembar kerja 

3,50 3,50 3,75 3,58 

3. Aktif mengajukan pertanyaan dalam 

pembelajaran 

3,50 3,50 4,00 3,67 

4. Bekerjasama dalam kelompok 3,25 4,00 3,75 3,67 

5. Keberanian 3,50 4,00 3,50 3,67 

 



59 

 

Berdasarkan pada tabel 4.10, dapat diketahui hasil observasi aktivitas 

siswa sebagai berikut; 1) rata-rata indikator kesiapan siswa dalam mengikuti 

pelajaran pada siklus II memperoleh skor 3,67 dengan kategori baik; 2) Rata-rata 

indikator kemampuan siswa dalam mengerjakan lembar kerja pada siklus II 

memperoleh skor 3,58 dengan kategori baik; 3) Rata-rata indikator aktif 

mengajukan pertanyaan dalam pembelajaran pada siklus II memperoleh skor 3,67 

dengan kategori baik; 4) Rata-rata indikator bekerjasama dalam kelompok pada 

siklus II memperoleh skor 3,67 dengan kategori baik; 5) Rata-rata indikator 

keberanian siklus II memperoleh skor 3,67 dengan kategori baik. Dari hasil rata-

rata tiap skor dapat dikatakan telah mengalami peningkatan. Secara keseluruhan 

aktivitas siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran sudah baik. Hal itu 

dikarenakan siswa yang pandai tidak mendominasi lagi jalannya diskusi dan ada 

siswa yang gaduh sendiri juga sudah berkurang karena guru mengontrol jalannya 

diskusi dengan ketat. 

 

4.1.3.4 Refleksi 

Setelah dilakukan perbaikan pembelajaran pada materi Cahaya dan Sifat-

sifatnya, peneliti bersama observer melakukan refleksi. Ternyata hasil perbaikan 

pembelajaran memberikan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan, dimana 

semua siswa pada siklus II berhasil dan tuntas dalam belajarnya. 

 

4.2 Hasil Analisis Data 

Untuk mengetahui perbandingan ketuntasan hasil belajar siswa pada saat 

sebelum tindakan, pada siklus I, dan pada siklus II dapat dilihat pada  tabel 4.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

Tabel 4.11 

Rekapitulasi Ketuntasan Hasil Belajar IPA Sebelum Tindakan,  

Siklus I, dan Siklus II 

 

No Kriteria Sebelum Tindakan Siklus I Siklus II 

Jumlah 

siswa 

Persentase 

(%) 

Jumlah 

siswa 

Persentase 

(%) 

Jumlah 

siswa 

Persentase 

(%) 

1. Tuntas 13 44,82 21 72,41 29 100 

2. Belum  

Tuntas 

16 54,98 8 21,59 0 0 

Jumlah  29 100 29 100 29 100 

Nilai tertinggi 84 95 100 

Nilai terendah 50 50 65 

Rata-rata 63,93 71,21 81,72 

 

Berdasarkan tabel 4.11, dapat dilihat adanya peningkatan jumlah siswa 

dalam mencapai ketuntasan hasil belajar IPA. Pada kategori tuntas, sebelum 

diadakan tindakan jumlah siswa yang tuntas hanya sebanyak 13 siswa. Setelah 

dilakukan tindakan pada siklus I jumlah siswa yang tuntas meningkat menjadi 21 

siswa, sedangkan pada siklus II seluruh siswa atau 29 siswa telah mencapai 

kriteria ketuntasan. Pada kategori tidak tuntas, sebelum tindakan jumlah siswa 

yang belum tuntas sebanyak 16 siswa. Setelah dilakukan tindakan pada siklus II 

jumlahnya menurun menjadi 8 siswa, sedangkan pada siklus II tidak ada siswa 

yang belum tuntas. Hal ini dipengaruhi oleh penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe TPS (Think Pair Share) berbantu alat peraga dalam pembelajaran 

IPA. Karena dalam model tersebut mengandung unsur think (berpikir), pair 

(berpasangan) untuk berdiskusi dalam kelompok, dan share (berbagi) dengan 

siswa lain, maka siswa dapat lebih mudah untuk memahami materi yang sedang 

dipelajari. Agar lebih jelas tentang perbandingan ketuntasan hasil belajar IPA 

sebelum tindakan, siklus I, dan siklus II dapat dilihat pada diagram 4.6. 



61 

 

 

 Gambar 4.6   Perbandingan Ketuntasan Hasil Belajar IPA Sebelum      

Tindakan, Siklus I, dan Siklus II 

  

 Berikut ini disajikan diagram 4.7 tentang perbandingan persentase kenaikan 

ketuntasan hasil belajar IPA dari sebelum tindakan, siklus I, dan siklus II. 

 

 

          Gambar 4.7   Perbandingan Persentase Kenaikan Ketuntasan Hasil 

Belajar IPA Sebelum Tindakan, Siklus I, dan Siklus II 

 

 Berdasarkan pada diagram 4.7, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan 

persentase ketuntasan hasil belajar setelah diberi tindakan pada siklus I dan siklus 

II. Peningkatan tersebut sebesar 23,94% dimana pada kondisi awal sebelum 

tindakan sebesar 48,27% dan setelah diberi tindakan meningkat menjadi 72,41%. 

Sedangkan peningkatan dari siklus I ke siklus II sebesar 28,59% dari 72,41% 

menjadi 100%. Untuk siswa yang belum tuntas mengalami penurunan persentase 
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sebesar 22,94% dimana pada kondisi awal sebelum tindakan sebesar 51,53% dan 

setelah mendapat tindakan pada siklus I menjadi 27,59%. Penurunan persentase 

untuk siswa yang belum tuntas juga terjadi pada siklus II dimana pada siklus I 

sebesar 27,59% setelah diberikan tindakan pada siklus II tidak ada siswa yang 

belum tuntas. Hal itu membuktikan bahwa penggunaan model pembelajaran 

kooperatif tipe TPS (Think Pair Share) berbantu alat peraga dapat meningkatkan 

hasil belajar IPA.  

 

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil observasi, pada kondisi awal sebelum tindakan hasil 

belajar IPA kelas 5 SDN Klepu 5, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang 

menyatakan masih rendah. Siswa yang hasil belajarnya tuntas sebanyak 13 siswa 

dengan persentase 44,82%  dari 24 siswa, dan nilai rata-ratanya yaitu 63,69. Hal 

tersebut disebabkan cara mengajar guru masih menggunakan metode mengajar 

konvensional dan tidak menggunakan alat peraga sehingga siswa merasa mudah 

bosan dan pasif. Hal tersebut berdampak pada hasil belajar siswa yang rendah dan 

tidak mencapai nilai KKM (= 65). Oleh karena itu, maka perlu diadakan tindakan 

agar hasil belajar siswa mengalami peningkatan. 

Peningkatan hasil belajar terlihat setelah dilakukan tindakan pada siklus I 

dan siklus II. Pada siklus I guru sudah menerapkan model pembelajaran 

Kooperatif tipe TPS (Think Pair Share) berbantu alat peraga. Namun, dalam 

penerapannya belum semua aspek dilaksanakan secara optimal seperti guru masih 

kaku dan belum terbiasa dengan model pembelajaran Kooperatif tipe TPS (Think 

Pair Share), guru kurang mengontrol jalannya diskusi, dan siswa yang pandai 

mendominasi jalannya diskusi sehingga siswa yang kurang pandai kurang 

berpartsipasi dan pasif dalam pembelajaran, masih terdapat siswa yang gaduh 

sendiri. Hal tersebut menyebabkan tingkat pemahaman siswa terhadap materi 

masih kurang sehingga hasil belajar IPA pun belum mencapai kriteria ketuntasan 

yang telah ditentukan. Jumlah siswa yang hasil belajarnya sudah tuntas menjadi 

21 siswa dengan persentase 72,41% dan nilai rata-ratanya yaitu 71,21. Dari hasil 
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ini dapat dikatakan bahwa terjadi peningkatan nilai rata-rata dari kondisi awal ke 

siklus I yaitu 27,59%.  

Setelah mempertimbangkan berbagai kekurangan-kekurangan yang 

dilakukan pada siklus I, dilakukan lagi perbaikan pembelajaran pada siklus II. 

Pada siklus II  guru sudah tidak terlihat kaku lagi dan lebih menguasai model 

pembelajaran Kooperatif tipe TPS (Think Pair Share), pengontrolan yang 

dilakukan guru terhadap jalannya diskusi lebih meningkat, siswa yang pandai 

tidak lagi mendominasi jalannya diskusi serta siswa yang kurang pandai ikut 

berpartsipasi dan aktif dalam pembelajaran, selain itu tidak ada siswa yang gaduh 

sendiri. Dengan begitu, siswa mudah memahami materi dan hasil belajar IPA 

seluruh siswa telah mencapai  mencapai kriteria ketuntasan yang telah ditentukan. 

Jumlah siswa yang mencapai KKM mencapai persentase  persentase 100%, dan 

perolehan nilai rata-ratanya yaitu 81,72. Peningkatan ketuntasan hasil belajar dari 

siklus I ke siklus II yaitu sebesar 28,59%. Berdasarkan pada hasil ini maka dapat 

dikatakan bahwa pembelajaran dengan model pembelajaran Kooperatif tipe TPS 

(Think Pair Share) dapat meningkatkan hasil belajar IPA sesuai dengan yang 

direncanakan. 




