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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Gambaran Umum Subjek Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri Salatiga 03. Alamat 

Jalan Margosari No. 03 Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Provinsi 

Jawa Tengah. Subjek  dalam penelitian ini adalah siswa SD Negeri Salatiga 03 

secara umum dan siswa kelas IV SD Negeri Salatiga 03 secara khusus dengan 

jumlah siswa  sebanyak 39 siswa terdiri dari 20 siswa laki – laki  dan 19 siswi 

perempuan. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan alokasi waktu pembelajaran 

IPA kelas IV semester genap tahun pelajaran 2012/2013.    

4.2 Pelaksanaan Tiap Siklus 

4.2.1 Pelaksanaan Pra Siklus  

Sebelum siklus I dan siklus II dilaksanakan, peneliti terlebih 

melakukan observasi kegiatan pra siklus dengan tujuan mengetahui 

sejauhmana keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran serta hasil belajar 

yang diperoleh siswa setelah kegiatan pembelajaran selesai dilakukan. 

Untuk memperoleh data keduanya maka peneliti melakukan tindakan 

observasi kegiatan mengajar yang dilakukan oleh guru kelas khususnya 

kelas IV dengan jumlah siswa 39. Setelah kegiatan pembelajaran selesai, 

kemudian guru memberikan soal evaluasi untuk dikerjakan oleh siswa, 

jumlah item soal yang diberikan sebanyak 20 soal pilihan ganda. Dari 39 

jumlah siswa kelas IV, yang mampu menjawab soal dengan baik sebanyak 

17 siswa sedangkan 22 siswa masih mendapatkan nilai di bawah KKM . 

Aktifitas kegiatan pembelajaran siswa diperoleh data sebagai berikut, dari 

39 siswa  17 siswa yang aktif atau 44%, sedangkan 19 siswa atau 56% 

masih pasif dan sibuk sendiri. Berdasarkan hasil pelaksanaan pra siklus 

terhadap hasil belajar siswa diperoleh hasil belajar siswa sebagai berikut:  
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Tabel 4.1 

Hasil Belajar IPA kelas IV Pra Siklus 

No Nilai Pra Siklus  Keterangan  

Jumlah Siswa  (%) 

1 ≥ 67 17 44 Tuntas 

2 ≤ 67 22 56 Belum Tuntas  

Jumlah 39 100  

Rata-rata 65  

Nilai tertinggi 90  

Nilai terendah 40  

 

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui banyaknya siswa yang tuntas 

sebanyak 44% atau 17 dari 39, dan sebanyak 56% atau 22 orang dari 39 siswa 

belum mencapai nilai ≥ KKM 67, nilai rata – rata siswa adalah 65.  

Grafik 4.1 

Ketuntasan Belajar Siswa Kelas IV Pra Siklus 
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Diagram 4.1  

Persentase Ketuntasan Belajar IPA Pra Siklus  

 

Berdasarkan Grafik 4.1 tentang ketuntasan belajar siswa kelas IV pra 

siklus dan Diagram 4.1 tentang persentase ketuntasan belajar pra siklus inilah, 

diperlukan suatu tindakan untuk memperbaiki prestasi belajar siswa kelas IV 

SD Negeri Salatiga 03 Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga.  

 

4.2.2 Siklus   

 

a. Perencanaan  

Setelah memperoleh data dari hasil pra siklus, maka peneliti 

melakukan diskusi dengan guru kelas IV mengenai hasil belajar siswa yang 

dilanjutkan dengan melaksanakan siklus 1. Sebelum mengajar pada pertemuan 

pertama, peneliti menyiapkan semua perlengkapan yang diperlukan pada saat 

mengajar. Perlengkapan tersebut berupa rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP), alat peraga yang diperlukan untuk menunjang kegiatan pembelajaran 

dengan menggunakan model pembelajaran picture and picture, lembar kerja 

kelompok dan lembar observasi.  
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b. Pelaksanaan  

Siklus I Pertemuan I 

Pertemuan pertama dilaksanakan pada tanggal 01 Mei 2013 

kompetensi dasar menjelaskan hubungan antara sumber daya alam dengan 

lingkungan dan indikator pembelajarannya yaitu menyebutkan macam - 

macam sumber daya alam.  

Tahap awal sebelum peneliti memulai kegiatan pembelajaran yaitu 

dengan melakukan apersepsi dan motivasi kepada siswa, karna peneliti 

mengajar pada jam 09.00, maka apersepsinya hanya berupa salam, dan 

pengkondisian kelas saja sedangkan untuk motivasinya. Peneliti bertanya 

kepada siswa: siapa yang tahu apa bahan baku papan tulis? siswa menjawab: 

kayu, peneliti kembali bertanya: kayu itu merupakan contoh pemanfaatan apa 

anak – anak? Siswa menjawab: pemanfaatan sumber daya alam. Motivasi ini 

disampaikan oleh peneliti dengan tujuan untuk mengaitkan materi ajar dengan 

kehidupan nyata siswa. Setelah tidakan motivasi kemudian peneliti 

menyampaikan materi yang akan dipelajari serta tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai. 

Pada kegiatan eksplorasi guru menjelaskan hubungan antara sumber 

daya alam dengan lingkungannya beserta contoh dalam kehidupan sehari - 

hari dengan menampilkan beberapa contoh gambar yang berkaitan dengan isi 

materi tentang pembagian sumber daya alam berdasarkan jenisnya, kemudian 

tindakan selanjutnya adalah guru mengajak siswa untuk  menyebutkan macam 

- macam sumber daya alam yang terdapat di dalam kelas, di lingkungan 

sekolah dan di lingkungan rumah. Setelah siswa menyebutkan macam-macam 

sumber daya alam yang ada di dalam kelas, di lingkungan sekolah dan di 

lingkungan rumah kemudian peneliti mengajak siswa untuk 

menggelompokkan sumber daya alam tersebut berdasarkan jenisnya.  
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Pada kegiatan selanjutnya peneliti memberikan tugas kelompok bagi 

setiap siswa, masing–masing anggota kelompok bekerja sama untuk 

membahas soal yang sudah diberikan kemudian perwakilan kelompok maju 

kedepan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, setelah siswa selesai 

mempresentasikan hasil kerja kelompoknya kemudian peneliti bersama siswa 

membahas hasil kerja kelompok membuat kesimpulan dari kegiatan 

pembelajaran yang telah selesai dilakukan. Kegiatan akhir adalah peneliti 

memberi penguatan kepada siswa dan mengakhiri pelajaran dengan 

mengucapkan salam. 

 

Siklus I Pertemuan II 

Pada pertemuan kedua dilaksanakan pada tanggal 03 Mei 2013 dengan 

kompetensi dasar menjelaskan hubungan antara sumber daya alam dengan 

lingkungan, dan  indikator pembelajarannya yaitu menjelaskan cara 

pemulihan sumber daya alam.   

Tahap awal kegiatan pembelajaran adalah sebagai berikut: peneliti 

membuka pelajaran dengan memberi salam, mengkondisikan kelas dan 

mengabsen siswa. Motivasi yang diberikan peneliti berupa pertanyaan 

sederhana kepada siswa yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari: Peneliti 

bertanya kepada siswa: siapa yang tahu apa bahan bakar kendaraan bermotor? 

Siswa menjawab: bensin, kemudian peneliti bertanya lagi: bensin itu salah 

satu contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui apa yang tidak dapat 

diperbaharui? Siswa menjawab: tidak dapat diperbaharui, peneliti melanjutkan 

pertanyaan: apakah perlu bagi kita untuk menghematnya? Siswa menjawab: 

perlu, Peneliti bertanya: kenapa? Siswa menjawab: karena jika dipakai secara 

terus-menerus tanpa menghematnya sumber daya tersebut akan cepat habis. 

Setelah itu peneliti menjelaskan tujuan kegiatan pembelajaran dan ada 

kegiatan inti, peneliti bersama siswa mengadakan tanya jawab mengenai 

materi sumber daya alam.  
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Pada kegiatan eksplorasi peneliti menjelaskan materi tentang cara 

pemulihan sumber daya alam berdasarkan sifatnya dengan menampilkan 

beberapa contoh gambar yang terkait dalam pembahasan materi tentang 

sumber daya alam, kemudian peneliti membimbing siswa agar dapat 

menyebutkan cara pemulihan sumber daya alam berdasarkan sifatnya dengan 

tepat. Pada tahap elaborasi peneliti memberikan tugas kelompok, masing – 

masing anggota kelompok bekerjasama untuk membahas soal yang telah 

diberikan peneliti. Setelah selesai mengerjakan tugas kelompok tentang 

pembagian sumber daya alam berdasarkan sifatnya, peneliti meminta 

perwakilan kelompok maju kedepan untuk mempresentasikan hasil kerja 

kelompoknya. Setelah selesai mempresentasikan hasil kerja kelompoknya 

peneliti bersama siswa membahas hasil soal kerja kelompok siswa, pada tahap 

konfirmasi peneliti bersama siswa bertanya jawab tentang materi yang 

disampaikan yang belum diketahui siswa, peneliti juga member penguatan 

sebagai bahan membuat kesimpulan. memberikan tes evaluasi untuk 

mengetahui sejauh mana keberhasilan yang didapat pada siklus I pertemuan 

II. Untuk kegiatan penutup peneliti memberikan tes evaluasi untuk 

mengetahui sejauh mana keberhasilan yang didapat pada siklus I pertemuan 

II. serta menyampaikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan 

selanjutnya terakhir peneliti mengakhiri kegiatan pelajaran dengan 

mengucapkan salam sebagai tanda bahwa pembelajaran telah selesai dan 

berdoa sebelum kelas dibubarkan. 

 

Siklus II (Pemantapan) 

Pemantapan pada siklus II dilaksanakan pada tanggal 04 Mei 2013 

dengan kompetensi dasar menjelaskan hubungan antara sumber daya alam 

dengan lingkungan, dan indikator pembelajarannya yaitu: menyebutkan 

macam – macam sumber daya alam dan menjelaskan cara pemulihan sumber 

daya alam.   
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Tahap awal kegiatan pembelajaran adalah sebagai berikut: peneliti 

membuka pelajaran dengan memberi salam, mengkondisikan kelas dan 

mengabsen siswa. Motivasi yang diberikan peneliti berupa pertanyaan 

sederhana kepada siswa yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari: Peneliti 

bertanya kepada siswa: di ruangan kelas ini apakah ada yang termasuk ke 

dalam jenis dan sifat sumber daya alam? Siswa menjawab: ada, peneliti 

bertanya kembali: contohnya apa anak – anak? Siswa menjawab: meja, papan 

tulis, kertas, pakaian, besi dan lain-lain. Peneliti melanjutkan pertanyaan: Jadi, 

apakah sumber daya alam itu berguna bagi manusia? Siswa menjawab: 

berguna, peneliti kembali bertanya: kenapa? Siswa menjawab: karena dapat 

memenuhi kebutuhan hidup manusia. Setelah itu peneliti menjelaskan tujuan 

kegiatan pembelajaran dan ada kegiatan inti, peneliti bersama siswa 

mengadakan tanya jawab mengenai materi sumber daya alam.  

Pada kegiatan eksplorasi peneliti menjelaskan materi tentang cara 

pemulihan sumber daya alam berdasarkan jenis dan sifatnya dengan 

menampilkan beberapa contoh gambar yang terkait dalam pembahasan materi 

tentang sumber daya alam, kemudian peneliti membimbing siswa agar dapat 

menyebutkan serta menjelaskan cara pemulihan sumber daya alam 

berdasarkan jenis sifatnya dengan tepat. Pada tahap elaborasi peneliti 

memberikan tugas kelompok, masing – masing anggota kelompok 

bekerjasama untuk membahas soal yang telah diberikan peneliti. Setelah 

selesai mengerjakan tugas kelompok tentang pembagian sumber daya alam 

berdasarkan sifatnya, peneliti meminta perwakilan kelompok maju kedepan 

untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Setelah selesai 

mempresentasikan hasil kerja kelompoknya peneliti bersama siswa membahas 

hasil soal kerja kelompok siswa, pada tahap konfirmasi peneliti bersama siswa 

bertanya jawab tentang materi yang disampaikan yang belum diketahui siswa, 

peneliti juga member penguatan sebagai bahan membuat kesimpulan. 



52 
 

memberikan tes evaluasi untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan yang 

didapat pada siklus I pertemuan II. Untuk kegiatan penutup peneliti 

memberikan tes evaluasi untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan yang 

didapat pada siklus I pertemuan II. Dan terakhir peneliti mengucapkan salam 

sebagai tanda bahwa pembelajaran telah selesai dan berdoa sebelum kelas 

dibubarkan. 

 

c. Observasi  

Observasi dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung 

dengan mengamati seluruh rangkaian pelaksanaan penelitian dengan 

penerapkan model pembelajaran picture and picture terhadap peningkatan 

prestasi belajar siswa. Berikut lembar observasi pada setiap pelaksanaan 

siklus.  

1. Aktivitas Siswa  

a. Aktifitas Siswa Dalam Pembelajaran Siklus I 

Aktivitas siswa yang diamati adalah aktivitas siswa dalam 

mengikuti pembelajaran dengan penerapan model pembelajaran 

picture and picture. Aktivitas itu adalah antara lain siap menerima 

pelajaran, dapat menjawab apersepsi dan motivasi yang diberikan 

guru, menyimak pemeparan materi yang diberikan guru, siswa aktif 

dalam berdiskusi pada kelompoknya, dapat menjelaskan kembali 

materi yang telah dibahas, bersama guru mrnyimpulkan materi yang 

dipelajari dan siswa yang mencatat atau membuat rangkuman hasil 

refleksi pembelajaran IPA tentang sumber daya alam. Adapun hasil 

pengamatan aktivitas siswa disajikan dalam tabel 4.2. 
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Tabel 4.2 

Aktivitas Siswa Dalam Pembelajaran Siklus I 

No  ASPEK YANG DIAMATI Hasil  

Jumlah 

Siswa 

Persentase 

1 Siap menerima pelajaran 37 95% 

2 Dapat menjawab apersepsi dan motivasi yang diberikan guru 35 90% 

3 Menyimak pemaparan materi yang diberikan guru 36 92% 

4 Siswa aktif dalam berdiskusi pada kelompoknya 37 95% 

5 Dapat menjelaskan kembali materi yang telah dibahas 35 90% 

6 Bersama guru menyimpulkan materi yang dipelajari 38 97% 

7 Siswa yang mencatat atau membuat rangkuman hasil refleksi 

pembelajaran IPA tentang sumber daya alam  
38 97% 

 

Dari Tabel 4.2 tentang aktivitas siswa dalam pembelajaran siklus I 

dapat diketahui ada 37 siswa atau 95% yang siap menerima pelajaran, 35 

siswa atau 90% yang dapat menjawab apersepsi dan motivasi yang 

diberikan guru, 36 siswa atau 92% dapat menyimak pemaparan materi 

yang diberikan guru, 37 siswa atau 95% siswa yang aktif dalam berdiskusi 

pada kelompoknya, 35 siswa atau 90% dapat menjelaskan kembali materi 

yang telah dibahas, 38 siswa atau 97% bersama guru menyimpulkan 

materi yang dipelajari, 38 siswa atau 97% siswa yang mencatat atau 

membuat rangkuman hasil refleksi pembelajaran IPA tentang sumber daya 

alam.   

b. Aktivitas Siswa Dalam Pembelajaran Siklus II 

Kegiatan observasi tentang aktivitas siswa pada siklus II 

disesuaikan dengan kegiatan observasi pada aktivitas siswa siklus I 

dengan kesamaan pada butir – butir aspek yang diamati, adapun perbedaan 

dari hasil observasi aktivitas siswa siklus I dan siklus II dapat dilihat pada 

Tabel 4.3.    
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Tabel 4.3 

Aktivitas Siswa Dalam Pembelajaran Siklus II (Pemantapan) 

No  ASPEK YANG DIAMATI Hasil  

Jumlah 

Siswa 

Persentase 

1 Siap menerima pelajaran 38 97% 

2 Dapat menjawab apersepsi dan motivasi yang diberikan guru 37 95% 

3 Menyimak pemaparan materi yang diberikan guru 38 97% 

4 Siswa aktif dalam berdiskusi pada kelompoknya 38 97% 

5 Dapat menjelaskan kembali materi yang telah dibahas 37 95% 

6 Bersama guru menyimpulkan materi yang dipelajari 39 100% 

7 Siswa yang mencatat atau membuat rangkuman hasil refleksi 

pembelajaran IPA tentang sumber daya alam  
39 100% 

 

Dari Tabel 4.2 tentang aktivitas siswa dalam pembelajaran siklus I 

dapat diketahui ada 38 siswa atau % yang siap menerima pelajaran, 37 siswa 

atau 95% yang dapat menjawab apersepsi dan motivasi yang diberikan guru, 

38 siswa atau 97% dapat menyimak pemaparan materi yang diberikan guru, 

38 siswa atau 97% siswa yang aktif dalam berdiskusi pada kelompoknya, 37 

siswa atau 95% dapat menjelaskan kembali materi yang telah dibahas, 39 

siswa atau 100% bersama guru menyimpulkan materi yang dipelajari, 39 

siswa atau 100% siswa yang mencatat atau membuat rangkuman hasil refleksi 

pembelajaran IPA tentang sumber daya alam.   

2. Hasil Belajar Siswa  

Hasil belajar siswa selama pelaksanaan siklus dengan penerapan 

model pembelajaran picture and picture  dapat dilihat pada Tabel 4.4 tentang 

hasil belajar IPA kelas IV siklus I pertemuan I, Tabel 4.5 tentang hasil belajar 

IPA kelas IV siklus I pertemuan II dan pada Tabel 4.6 tentang hasil belajar 

IPA kelas IV siklus II (pemantapan). 
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Tabel 4.4 

Hasil Belajar IPA kelas IV Siklus I Pertemuan I 

No Nilai Siklus I Pertemuan I  Keterangan  

Jumlah Siswa  (%) 

1 ≥ 67 32 82 Tuntas 

2 ≤ 67 7 18 Belum Tuntas  

Jumlah 39 100  

Rata-rata 80  

Nilai tertinggi 100  

Nilai terendah 40  

 

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat diketahui banyaknya siswa yang tuntas 

sebanyak 82% atau 32 dari 39 siswa, dan sebanyak 18% atau 7 orang dari 39 

siswa belum mencapai nilai ≥ KKM 67, nilai rata – rata siswa adalah 80.  

Grafik 4.2 

Ketuntasan Belajar Siswa Kelas IV Siklus I Pertemuan I  
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Diagram 4.2 

Persentase Ketuntasan Belajar IPA Siklus I Pertemuan I 

 

Berdasarkan Grafik 4.2 tentang ketuntasan belajar siswa kelas IV 

siklus I pertemuan I dan Diagram 4.2 tentang persentase ketuntasan belajar 

siklus I pertemuan I, diperoleh peningkatan prestasi belajar siswa dengan 

adanya 32 siswa yang tuntas atau 82% dari 39 orang siswa hasil ini tentunya 

mengalami peningkatan jika dibandingkan pada kondisi pra siklus.  

Tabel 4.5 

             Hasil Belajar IPA Kelas IV Siklus I Pertemuan II 

No Nilai Siklus I Pertemuan II  Keterangan  

Jumlah Siswa  (%) 

1 ≥ 67 34 87 Tuntas 

2 ≤ 67 5 13 Belum Tuntas  

Jumlah 39 100  

Rata-rata 84  

Nilai tertinggi 100  

Nilai terendah 50  

 

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat diketahui banyaknya siswa yang tuntas 

sebanyak 87% atau 34 dari 39 siswa, dan sebanyak 13% atau 5 dari 39 siswa 

belum mencapai nilai ≥ KKM 67, nilai rata – rata siswa adalah 84.  
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Grafik 4.3 

Ketuntasan Belajar Siswa Kelas IV Siklus I Pertemuan II 

 

 

Diagram 4.3  

Persentase Ketuntasan Belajar IPA Siklus I Pertemuan II  

 

 

Berdasarkan Grafik 4.3 tentang ketuntasan belajar siswa kelas IV siklus 

I pertemuan II dan Diagram 4.3 tentang persentase ketuntasan belajar siklus I 

pertemuan II, diperoleh peningkatan prestasi belajar siswa dengan adanya 34 

siswa yang tuntas atau 87% dari 39 orang siswa hasil ini mengalami 

peningkatan jika dibandingkan dari pelaksanaan sikus I pertemuan I. 
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Tabel 4.6 

Hasil Belajar IPA Kelas IV Siklus II (Pemantapan) 

No Nilai Siklus II (Pemantapan)  Keterangan  

Jumlah Siswa  (%) 

1 ≥ 67 39 100 Tuntas 

2 ≤ 67 0 0 Belum Tuntas  

Jumlah 39 100  

Rata-rata 87  

Nilai tertinggi 100  

Nilai terendah 70  

 

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat diketahui banyaknya siswa yang tuntas 

sebanyak 100% atau 39 siswa, dan sebanyak 0% atau 0 dari 39 siswa belum 

mencapai nilai ≥ KKM 67, nilai rata – rata siswa adalah 87.  

Grafik 4.4 

Ketuntasan Belajar Siswa Kelas IV Siklus II (Pemantapan) 
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Diagram 4.4 

Persentase Ketuntasan Belajar IPA Siklus II (Pemantapan) 

 

 

Berdasarkan Grafik 4.4 tentang ketuntasan belajar siswa kelas IV 

siklus II dan Diagram 4.4 tentang persentase ketuntasan belajar siklus II, 

diperoleh peningkatan prestasi belajar siswa yang sangat memuaskan dengan 

tingkat ketuntasan mencapai 100% dari total keseluruhan siswa kelas IV yang 

berjumlah sebanyak 39 siswa. Prestasi belajar yang diperoleh saat ini tentunya 

sangat diharapkan setiap peneliti maupun tenaga kependidikan.  

3. Perbandingan Tiap Siklus  

Hasil belajar siswa selama pelaksanaan siklus dengan penerapan 

model pembelajaran picture and picture  dapat dilihat pada Tabel 4.7 tentang 

perbandingan tingkat ketuntasan prestasi belajar siswa kelas IV. 
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Tabel 4.7 

Perbandingan Tingkat Ketuntasan Prestasi Belajar Siswa Kelas IV SD Negeri 

Salatiga 03 Diperoleh Berdasarkan Hasil Pelaksanaan Tiap Siklus 

No Pencapaian Pra Siklus Siklus I 

Pertemuan I 

Siklus I 

Pertemuan II 

Siklus 

II 

1 Jumlah Nilai 2520 3125 3290 3390 

2 Rata – Rata Nilai 65 80 84 87 

3 Nilai Tertinggi 90 100 100 100 

4 Nilai Terendah 40 45 50 70 

5 Siswa Tuntas 17 32 34 39 

6 Siswa Tidak Tuntas 22 7 5 0 

7 Porsentasi 

Ketuntasan 

44% 82% 87% 100% 

 

Berdasarkan Tabel 4.7 tentang perbandingan tingkat ketuntasan 

prestasi belajar siswa kelas IV SD Negeri Salatiga 03 dalam pelaksanaan 

setiap siklusnya diperoleh data sebagai berikut: banyaknya siswa yang tuntas 

pada kegiatan pra siklus sebanyak 44% atau 17 siswa dan yang tidak tuntas 

sebanyak 56% atau 22 siswa, siklus I pertemuan I sebanyak  82% atau 32 

siswa yang tuntas dan sebanyak 12% atau 7 siswa yang tidak tuntas, siklus I 

pertemuan II siswa yang tuntas sebanyak 87% atau 34 siswa dan yang tidak 

tuntas sebanyak 13% atau 5 siswa, terakhir pada siklus II diperoleh data anak 

yang tuntas sebanyak 100% atau total keseluruhan dari jumlah siswa kelas IV 

dari 39 siswa telah mencapai nilai ≥ KKM 67, nilai rata – rata siswa adalah 

87. Adapun penjelasan secara rinci dapat dilihat pada Grafik 4.5 tentang 

perbandingan tingkat ketuntasan prestasi belajar siswa kelas IV SD Negeri 

Salatiga 03. 
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Grafik 4.5 

Perbandingan Tingkat Ketuntasan Prestasi Belajar Siswa Kelas IV  

SD Negeri Salatiga 03 

 

d. Refleksi  

Dari Grafik 4.5 tentang perbandingan tingkat ketuntasan prestasi belajar siswa 

kelas IV SD Negeri Salatiga 03, dapat dilihat adanya peningkatan jumlah 

siswa yang mencapai nilai ≥ KKM 67. Perbandingan pada kondisi pra siklus 

masih berjumlah 44%  atau hanya 17 dari 39 siswa yang tuntas, peneliti 

melanjutkan pada siklus II dengan peningkatan menjadi 82% atau 32 dari 39 

siswa pada siklus I pertemuan I, pada siklus I pertemuan II meningkat 

menjadi 87% atau 34 siswa dan meningkat lagi 100% atau 39 siswa telah 

mencapai nilai ≥ KKM 67 pada siklus II. 
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e. Simpulan  

Dari hasil identifikasi pra siklus tingkat ketuntasan belajar siswa hanya 

mencapai 44% atau 17 dari 39 siswa, untuk itulah peneliti mengadakan 

pelaksanaan siklus guna meningkatkan prestasi belajar siswa tentang sumber 

daya alam kelas IV SD Negeri Salatiga 03 Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga 

Tahun Pelajaran 2012 / 2013, dimana dalam pelaksanaannya terdiri dari 2 

siklus, hasil ketuntasan yang didapat pada siklus I pertemuan I mencapai 82% 

siswa yang tuntas, dilanjutkan dengan siklus I pertemuan II tingkat ketuntasan 

belajar siswa mencapai 87% dan siklus II mencapai 100% siswa yang 

mendapat nilai KKM ≥ 67. Ketuntasan yang diharapkan peneliti adalah 75% 

siswa harus tuntas ≥ KKM 67. Jadi dapat dikatakan siswa telah mencapai 

indikator keberhasilan yang diharapkan peneliti yaitu 75% siswa harus 

mendapat nilai ≥ KKM 67. Terbukti bahwa dengan penerapan model 

pembelajaran picture and picture dapat meningkatkan prestasi belajar siswa 

tentang sumber daya alam kelas IV SD Negeri Salatiga 03 Kecamatan 

Sidorejo Kota Salatiga Tahun Pelajaran 2012/2013. 

Berdasarkan hasil pelaksanaan penelitian tindakan kelas, penelitian ini 

sejalan dengan Ita Setyaningrum (2012) dalam penelitiannya yang berjudul 

“Peningkatan Kemampuan Mengidentifikasi Hubungan Makan Dan Dimakan 

Antar Makhluk Hidup (Rantai Makanan) Melalui Model Pembelajaran 

Picture and Picture Pada Siswa Kelas IV SDN Kawedanan 2 Magetan”, 

membuktikan bahwa pembelajaran tentang mengidentifikasi hubungan makan 

dan dimakan antar makhluk hidup (rantai makanan) menggunakan model 

pembelajaran picture and picture lebih meningkat kemampuan 

mengidentifikasinya dari pada model pembelajaran biasa pada siswa kelas IV 

SDN Kawenan 2 Magetan. 

 

 


