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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 03 Kaliwinasuh desa Kaliwinasuh 

kecamatan Purwareja Klampok, dan termasuk dalam kabupaten Banjarnegara. 

Sekolah ini termasuk kedalam lingkungan pedesaan dan sebagian besar orang tua 

siswa bekerja sebagai petani dan buruh. Hal ini juga dapat dilihat dari lingkungan 

sekitar sekolah yang berdekatan dengan sawah dan tidak berada di pinggir jalan 

raya. 

Sarana pembelajaran di SDN 03 Kaliwinasuh  terdapat satu bangungan 

utama yang terdiri dari kelas 4, 5, 6 dan  kantor guru, serta kelas 1, 2, dan 3. 

Selain itu, terdapat perpustakaan, halaman sekolah , tempat parkir sepeda  serta 2 

buah WC dan kantin. Halaman sekolah ini tidak terlalu luas dan biasanya 

digunakan sebagai tempat melaksanakan upacara, bermain siswa dan kegiatan 

lainnya. 

Pelaksanaan pembelajaran di sekolah ini dimulai hari Senin sampai Sabtu. 

Proses belajar mengajar dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan yakni 

pukul 07.30 WIB – 12.30 WIB, kecuali hari Jum’at dan Sabtu dimana siswa 

pulang lebih awal pada pukul 11.00 WIB. 

4.2  Karakter Subjek Penelitian 

 Siswa SD N 3 Kaliwinasuh berumlah 136 anak, yang terdiri dari kelas 1 

sampai kelas 6. Peneliti menggunakan kelas 4 sebagai subjek penelitian untuk 

penerapan model pembelajaran SAVI untuk mata pelajaran IPA. Rata-rata usia 

siswa kelas 4 adalah 8-9 tahun. Siswa kelas 4 umumnya masih suka bermain, akan 

tetapi mereka dapat memperhatikan dengan tenang, ketika guru memberikan 

penjelasan atau pengarahan mengenai kegiatan yang akan dilakukan. 

4.3 Pelaksanaan Tindakan 

4.3.1 Deskripsi Kondisi Awal 

 Penelitian ini dilakukan di kelas 4 SD N 03 Kaliwinasuh pada mata 

pelajaran ilmu pengetahuan alam (IPA). Peneliti melakukan penelitian ini 
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berdasarkan hasil ulangan tengah semester genap di mana sebagian besar hasil 

belajar siswa masih dibawah kriteria ketuntasan minimal yang diterapkan yaitu 

70. Ada 10 (41,66%) siswa belum mencapai KKM sedangkan 14 siswa  (58,34%) 

diantaranya sudah mencapai KKM. 

Dari data di atas dapat dilihat bahwa proses belajar mengajar di kelas 

masih kurang efektif. Hal ini dapat dilihat melalui hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran IPA sebagian besar siswa yang belum mencapai KKM. Hal ini 

menunjukkan bahwa perlu adanya perubahan pada proses belajar mengajar dari 

belajar dengan mendengarkan menjadi belajar dengan mendengarkan dan 

melakukan. Jumlah keseluruhan siswa adalah 24 siswa, ada 10 siswa yang belum 

mencapai KKM atau sekitar 41,66% dari jumlah keseluruhan siswa. Sedangkan 

jumlah siswa yang sudah mencapai KKM sebanyak 14 siswa atau 58,34%. 

Hampir dari separuh siswa yang ada belum dapat mencapai KKM yang ditentukan 

oleh guru yaitu 70. Berdasarkan  data tentang hasil belajar siswa dalam mata 

pelajaran IPA, maka dapat dibuat tabel sebagai berikut:  

Tabel 4.1 Persentase hasil belajar siswa pada Pra Siklus 

No. Ketuntasan Belajar Jumlah Siswa 

Jumlah Persentase 

1. Tuntas  14 58,34% 

2. Belum tuntas 10 41,66% 

Jumlah 24 100% 

 

Ketuntasan siswa sebelum dilakukan tindakan dapat diketahui dari tabel di 

atas, bahwa siswa yang belum mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM=70) 

sebanyak 10 siswa(41,66%) dari jumlah keseluruhan yaitu 24 siswa, sedangkan 

siswa yang mencapai KKM sebanyak 14 siswa (58,34%). Dari tabel di atas dapat 

dibuat diagram sebagai berikut.  
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siswa yang tuntas
sebanyak 14 siswa

siswa yang belum
tuntas sebanyak 10
siswa

jumlah keseluruhan
siswa sebanyak 24

  

 

     

   41,66%                      58,34% 

 

 

 

 

 

Diagram 4.1 Persentase Hasil Belajar Pra Siklus 

4.3.2 Deskripsi Pelaksanaan Siklus I 

Dalam melakukan penelitian ini peneliti melakukan  dua siklus dan untuk 

satu siklus peneliti mengadakan 3 kali pertemuan dengan rincian sebagai berikut: 

4.3.2.1 Perencanaan  

 Sebelum melakukan Peneltian Tindakan Kelas (PTK) di kelas 4 dengan 

menerapkan model pembelajaran SAVI pada mata pelajaran IPA, peneliti bersama 

guru kelas melakukan perencanaan dengan membuat ringkasan materi serta 

mempersiapkan media pembelajaran. Selain itu, peneliti juga mempersiapkan 

instrumen dengan membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), lembar 

observasi untuk guru dan siswa, lembar kerja siswa dan lembar evaluasi.  

4.3.2.2 Tindakan dan Observasi 

a. Pertemuan Pertama  

Tindakan dan observasi ini dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 

2013, pada kelas 4 dalam mata pelajaran IPA dengan materi “Perubahan 

Kenampakan Alam”.  

Kegiatan Awal 

 Pertemuan ini dilakukan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2013. Untuk 

mengawali kegiatan pembelajaran pada hari tersebut, guru memberikan salam 

kepada siswa dan menanyakan kabar siswa. Hal ini penting karena dengan 

menyapa siswa sebelum proses pelajaran kita dapat membangkitkan semangat 

mereka dan dapat mengambil perhatian mereka diawal pelajaran, kemudian 
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dilanjutkan dengan mengabsen siswa. Siswa diperlihatkan beberapa gambar 

tentang penampakan alam yang ada di bumi dan siswa dijelaskan tentang tujuan 

pembelajaran pada hari tersebut. 

Kegiatan Inti 

 Di dalam kegiatan inti siswa diminta untuk merumuskan masalah, 

melakukan percobaan sederhana, mempresentasikan hasil kegiatan mereka di 

depan kelas, dan menarik kesimpulan bersama guru.  

 Guru memberikan gambar kepada siswa tentang penampakan alam, dan 

meminta siswa untuk menjawab pertanyaan mengenai gambar tersebut (visual, 

intelektual) sebagai tindakan  eksplorasi  yaitu guru mengukur kemampuan awal 

siswa sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar. Guru menyimpan semua 

jawaban dari siswa untuk dibahas diakhir pertemuan.  

 Pada kegiatan elaborasi, siswa diajak keluar kelas untuk mengamati 

lingkungan sekitar mereka, bagaimana kenampakan alam yang ada disekitar 

sekolah dan tempat tinggal  mereka (visual). Siswa juga diminta untuk mencatat 

hal apa saja yang mereka amati diluar kelas (somatis). Setelah siswa mengamati 

kenampakkan alam disekitar mereka, siswa diminta untuk kembali ke dalam kelas 

dan membacakan hasil pengamatan mereka di depan kelas (intelektual). Pada 

kegiatan berikutnya siswa dibagi menjadi 5 kelompok untuk melakukan 

percobaan sederhana tentang perubahan kenampakan alam. Percobaan tesebut 

dilakukan untuk mengetahui bagaimana terjadinya gletser dan erosi air (somatis). 

Setelah mereka melakukan percobaan sederhana, perwakilan dari kelompok 

membacakan hasil percobaan mereka di depan kelas (intelektual) dan siswa lain 

mendengarkan (auditori).  Siswa mendengarkan penjelasan dari guru mengenai 

gletser dan erosi oleh air. 

 Kegiatan Penutup 

 Pada kegiatan penutup ini siswa bersama dengan guru menarik kesimpulan 

dari kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Siswa diberi kesempatan oleh 

guru untuk menanyakan hal yang belum mereka pahami. 
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b. Pertemuan Kedua  

 Pertemuan kedua pada sikus 1 ini dilaksanakan pada hari Kamis 21 Maret 

2013. Seperti pertemuan pertama, pertemuan kedua ini terdiri dari beberapa 

kegiatan yaitu: 

Kegiatan Awal 

Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada hari tersebut, guru 

memberikan salam kepada siswa dan menanyakan kabar siswa, kemudian 

dilanjutkan dengan mengabsen siswa dan menyampaikan tujuan pembelajaran 

(auditori). Siswa diberi pertanyaan tentang pelajaran sebelumnya. Siswa 

diperlihatkan dua buah potongan kertas, salah satu potongan kertas itu kering dan 

yang satunya basah atau lembab (visualisasi). 

Kegiatan Inti 

 Di dalam kegiatan inti siswa diminta untuk merumuskan masalah, 

melakukan percobaan sederhana, mempresentasikan hasil kegiatan mereka di 

depan kelas, dan menarik kesimpulan bersama guru.  

 Pada kegiatan eksplorasi siswa diperlihatkan dua buah potongan kertas, 

salah satu dari potongan kertas itu kering dan satu lagi basah atau lembab. 

Kemudian guru membakar sedikit ujung kedua kertas tersebut. Tetapi sebelum 

guru membakar kertas, guru memberikan pertanyaan pada siswa, “Jika kedua 

kertas ini dibakar, apakah kedua kertas ini dapat terbakar?”. Kemudian guru 

menjelaskan mengapa salah satu kertas dapat terbakar dan yang satunya lagi tidak 

dapat terbakar.  

 Setelah melakukan kegiatan eksplorasi, kemudian masuk pada kegiatan 

elaborasi. Pada kegiatan elaborasi ini siswa diminta untuk mengambil daun kering 

diluar ruangan. Kemudian siswa diminta unutuk menyusun beberapa buku yang 

mereka miliki dan meletakkan daun kering tersebut diatasnya. Siswa meniupnya 

sekencang-kencang hingga daun dan buku itu roboh (somatis). Siswa diminta 

untuk menghubungkan kegiatan tersebut dengan dunia nyata (intelektual) dimana 

kegiatan tersebut berhubungan dengan angin topan yang dapat merusak rumah 

dan pepohonan. Siswa mendengarkan guru tentang angin topan (auditori). 
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 Kegiatan pada elaborasi dilanjutkan dengan demonstrasi sederhana tentang 

kebakaran hutan. Siswa diminta untuk keluar ruangan dan mengumpulkan sampah 

kering untuk  dibakar oleh guru (somatis). Siswa diberi penjelasan bahwa sampah 

kering mudah terbakar sama dengan hutan kering yang mudah terbakar (auditori).  

Kemudian guru memberikan gambar-gambar tentang kebakaran hutan 

(visualisasi). Siswa diminta untuk kembali ke dalam kelas untuk mendengarkan 

penjelasan guru tentang kebakaran.  

Kegiatan Penutup 

 Siswa menarik kesimpulan bersama dengan guru mengenai pembelajaran 

hari tersebut. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya tentang materi pelajaran 

hari itu yang belum dipahami.  

c. Pertemuan ketiga  

Pada pertemuan ketiga ini dilakukan pada hari berikutnya yaitu Jum’at 22 

Maret 2012. Pada pertemuan kali ini guru hanya mengulang materi pelajaran pada 

pertemuan sebelumnya dan memberikan pertanyaan mengenai materi yang sudah 

diajarkan untuk mengingatkan kembali siswa dengan materi sebelumnya dan 

selanjutnya akan dilakukan tes evaluasi untuk mengetahui tingkat pemahaman 

siswa. 

4.3.2.3 Hasil Tindakan 

a. Hasil Observasi  

 Hasil tindakan dari siklus I ini adalah lembar observasi yang diterapkan 

untuk mengamati kegiatan guru dan siswa selama proses belajar mengajar 

berlangsung. Lembar observasi ini digunakan untuk mengukur berapa banyak 

aspek yang telah dicapai oleh guru dan siswa ketika proses belajar dan mengajar 

berlangsung menggunakan model pembelajaran SAVI. Penilaian pada lembar 

observasi ini dilakukan oleh peneliti. Observasi ini juga dapat digunakan untuk 

melihat kekurangan dan kelebihan ketika proses belajar menagajar berlangsung 

menggunakan model pembelajaran SAVI. Lembar observasi ini meliputi 20 aspek 

untuk lembar observasi guru dan 19 aspek untuk lember observasi siswa yang 

sesuai dengan langkah-langkah model pembelajaran SAVI. Lembar observasi ini 

diisi dengan memberi tanda centang (V) pada kolom “ya” jika sesuai dengan 
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aspek yang terdapat pada lembar observasi atau memberi tanda centang (V) pada 

kolom “tidak” jika tidak sesuai dengan aspek yang terdapat pada lembar 

observasi. Berikut ini adalah tabel hasil observasi kegiatan guru dan siswa. 

Tabel 4.2 Hasil Observasi Siklus I 

No. Pertemuan 

Lembar observasi guru Lembar observasi siswa 

Ya Tidak Ya Tidak 

1. 1 16 poin 4 poin 14 poin 5 poin 

2. 2 18 poin 2 poin 16 poin 3 poin 

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa hampir seluruh aspek yang 

tercantum pada lembar observasi sudah dipenuhi. Hanya perlu sedikit perbaikan 

agar seluruh aspek dalam lembar observasi dapat tercapai. Untuk pertemuan 

pertama pada Siklus I ini terdapat 16 aspek pada lembar observasi guru yang 

berhasil dicapai, dan masih ada 4 aspek yang belum dapat dicapai. Setelah 

melakukan perbaikan, maka pada pertemuan kedua jumlah aspek yang dapat 

dicapai meningkat. Pada pertemuan kedua ini aspek yang berhasil dicapai 

sebanyak 18 aspek dari keseluruhan aspek yaitu 20 aspek. 

Sedangkan untuk lembar observasi siswa, pada pertemuan pertama 

terdapat 5 aspek yang belum tercapai dari jumlah keseluruhan 19 aspek. Dan 

setelah memperbaiki kekurangan yang ada pada pertemuan pertama. Maka jumlah 

aspek yang belum tercapai turun menjadi 3 aspek. 

b. Hasil Belajar 

Berdasarkan kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan pada siklus I, 

kemudian dilakukan evaluasi hasil belajar siswa untuk mengetahui tingkat 

pemahaman siswa pada mata pelajaran IPA untuk materi perubahan kenampakan 

alam dengan menggunkan model pembelajaran SAVI. Jumlah siswa yang belum 

mencapai KKM sebelum tindakan adalah 10 siswa (41,66%) dan yang sudah 

mencapai KKM adalah 14 siswa (58,34%). Setelah dilakukan evaluasi belajar 

pada siklus I jumlah siswa yang mencapai KKM meningkat menjadi 17 siswa 

(70,83%), sedangkan 7 siswa (29,16%) masih belum mencapai KKM yang 
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siswa yang tuntas
sebanyak 17 siswa

siswa yang belum
tuntas sebnyak 7
siswa

jumlah keseluruhan
siswa sebanyak 24

ditetapkan yaitu 70. Berikut ini tabel perolehan nilai siswa pada siklus I. 

Berdasarkan hasil evaluasi pada siklus I, hasil belajar siswa dapat ditulis dalam 

tabel seperti berikut:  

Tabel 4.3 Persentase hasil belajar siklus I 

No. Ketuntasan Belajar Jumlah Siswa 

Jumlah Persentase 

  1. Tuntas  17 70,83% 

2. Belum tuntas 7 29,16% 

Jumlah 24 100% 

 

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dibuat diagram sebagai berikut: 

 

                

   29,16%             

                                          70,83% 

 

  

 

Diagram 4.2 Persentase Hasil Belajar Siklus I 

c. Refleksi  

 Jumlah siswa yang belum mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM) 

yang sudah ditetapkan yaitu 70 pada saat sebelum dilakukan tindakan adalah 

sebanyak 10 siswa dari 24 siswa atau 41,66%. Sedangkan 58,34% siswa sudah 

mencapai KKM atau 14 siswa. Setelah dilakukan tindakan pada siklus I jumlah 

siswa yang mencapai KKM meningkat yaitu dari 14 siswa menjadi 17 siswa, atau 

jika dituliskan dalam persentase dari 58,34% naik menjadi 70,83 %, kenaikkan 

jumlah siswa yang mencapai kriteria ketuntasan minimal KKM adalah sebanyak 

12,49%. Akan tetapi hasil yang sudah diperoleh masih belum mencapai target 
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yang ditetapkan oleh peneliti yaitu 80% atau lebih dari jumlah siswa yang harus 

mencapai KKM. Jadi dengan hasil yang didapat pada siklus I ini, peneliti akan 

melanjutkan tindakan pada siklus II. Pada siklus II ini peneliti akan memperbaiki 

kekurangan pada perencanaan ataupun pelaksanaan pembelajaran. 

 Melalui observasi yang dilakukan oleh peneliti ketika proses belajar 

mengajar berlangsung, ada beberapa hal yang harus di perbaiki, yaitu: 

a. Guru harus lebih bersemangat agar minat siswa untuk belajar  meningkat. 

b. Memberikan pengalaman-pengalaman yang nyata untuk siswa, misalnya 

dengan mengambil contoh dari kehidupan sehari-hari siswa. 

c. Memancing siswa untuk lebih aktif, misalnya dengan lebih sering 

memberikan pertanyaan kepada siswa, atau meminta siswa untuk 

menjelaskan secara singkat tentang suatu hal. 

4.3.3 Deskripsi Pelaksanaan Siklus II 

 Tindakan yang dilakukan pada siklus II ini dilakukan dengan memperbaiki 

kekurangan pada siklus I yang sudah dilaksanakan dengan harapan hasil belajar 

siswa dapat meningkat dan mencapai target yang sudah ditetapkan oleh peneliti 

yaitu sebanyak 80% dari jumlah seluruh siswa. Dalam siklus II terdapat 3 kali 

pertemuan, dengan rincian sebagai berikut: 

4.3.3.1 Perencanaan  

 Perencanaan yang dilakukan peneliti pada siklus II ini adalah menyusun 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran untuk 3 kali pertemuan, membuat lembar 

observasi, dan bersama dengan guru kelas peneliti menyusun ringkasan materi. 

4.3.3.2 Tindakan dan Observasi 

a. Pertemuan Pertama 

Tindakan dan observasi ini dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 26 

Maret 2013, pada kelas 4 dalam mata pelajaran IPA dengan materi “Perubahan 

Kenampakan Alam”.  

Kegiatan Awal 

 Pertemuan ini dilakukan pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2013. Pada 

awal kegiatan belajar mengajar guru memberikan salam kepada siswa dan 
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menanyakan kabar siswa. Setelah menanyakan kabar siswa kemudian dilanjutkan 

dengan mengabsen siswa dan menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari tersebut.  

Guru memberikan dua buah gambar pantai kepada siswa. 

Kegiatan Inti 

Kegiatan inti diawali dengan guru menanyakan kepada siswa gambar apa 

yang mereka lihat sebagai kegiatan apresepsi (visualisasi dan inetelektual). Siswa 

diberikan sedikit penjelasan mengenai gambar tersebut, kemudian siswa diminta 

menebak gambar yang merupakan gambar pantai yang sedang pasang naik dan 

pantai yang sedang pasang surut. Guru memberikan memberikan umpan balik atas 

jawaban siswa  dengan penjelasan mengenai pasang naik dan pasang surut kepada 

siswa.  

 Siswa dibagi menjadi lima kelompok dan diminta untuk duduk bersama 

kelompoknya. Guru membagikan ringkasan materi kepada setiap kelompok dan 

meminta mereka untuk mempelajarinya. Kemudian setiap kelompok diminta 

untuk maju ke depan kelas untuk memperagakan bagaimana pasang naik dan 

pasang surut bisa terjadi. Setiap anggota kelompok memiliki perannya sendiri. 

Salah satu anggota kelompok berperan sebagai matahari, anggota yang lainnya 

berperan sebagai bulan, pantai dan air laut. Ketika siswa yang berperan sebagai 

matahari datang maka air laut harus menjauhi pantai dan ketika bulan datang air 

laut harus mendekati pantai. Salah satu siswa harus bercerita mengenai bagaimana 

terjadinya pasang dan surut sesuai dengan yang sedang mereka peragakan. 

Kelompok yang paling bagus dan sesuai dengan materi akan mendapatkan hadiah. 

Kegiatan Penutup 

 Siswa bersama guru menarik kesimpulan tentang materi pelajaran yang 

sudah mereka pelajari. Siswa diberi kesempatan oleh guru untuk menanyakan 

materi pelajaran yang belum mereka pahami. 

b. Pertemuan Kedua 

Kegiatan Awal 

 Pertemuan ini dilakukan pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2013. Pada 

awal kegiatan belajar mengajar guru memberikan salam kepada siswa dan 

menanyakan kabar siswa. Dilanjutkan dengan mengabsen siswa dan menjelaskan 
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tujuan pembelajaran pada hari tersebut. Siswa ditunjukkan sebuah video tentang 

pasang dan surut air laut, dan meminta mereka untuk mencatat hal-hal yang 

menurut mereka penting. 

Kegiatan Inti 

 Setelah diberi tayangan video siswa menjawab pertanyaan dari guru 

tentang isi dari video tersebut. Guru meminta salah satu anak untuk maju ke depan 

kelas dan menceritakan isi dari video tersebut. Guru menambahkan penjelasan 

dari siswa mengenai isi dari video pasang dan surut tersebut. Siswa diminta untuk 

berkumpul bersama dengan kelompoknya untuk melakukan percobaan sederhana 

tentang pasang surut dan pasang naik air laut menggunakan alat dan bahan yang 

sudah diminta untuk dipersiapkan pada hari sebelumnya. Setiap kelompok diminta 

untuk mempresentasikan hasil kerja mereka didepan kelas.  

Kegiatan Penutup 

 Siswa bersama guru menarik kesimpulan tentang materi pelajaran yang 

sudah mereka pelajari. Siswa diberi kesempatan oleh guru untuk menanyakan 

materi pelajaran yang belum mereka pahami.  

c. Pertemuan ketiga  

Pada pertemuan ketiga ini dilakukan pada hari berikutnya yaitu Senin 1 

April 2012. Pada pertemuan kali ini guru hanya mengulang materi pelajaran pada 

pertemuan sebelumnya dan memberikan pertanyaan mengenai materi yang sudah 

diajarkan untuk menginngatkan kembali siswa dengan materi sebelumnya dan 

selanjutnya akan dilakukan tes evaluasi untuk mengetahui tingkat pemahaman 

siswa.  

4.3.3.3 Hasil Tindakan 

a. Hasil Observasi  

 Cara menilai hasil tindakan dari siklus II ini adalah dengan menggunakan  

lembar observasi untuk guru dan siswa. Lembar observasi ini digunakan 

mengamati kegiatan guru dan siswa selama proses belajar mengajar berlangsung. 

Lembar observasi ini digunakan untuk mengukur berapa banyak aspek yang telah 

dicapai oleh guru dan siswa ketika proses belajar dan mengajar berlangsung 

menggunakan model pembelajaran SAVI. Penilaian pada lembar observasi ini 



41 
 

dilakukan oleh peneliti. Observasi ini juga dapat digunakan untuk melihat 

kekurangan dan kelebihan ketika proses belajar menagajar berlangsung 

menggunakan model pembelajaran SAVI. Setelah memperbaiki kekurangan pada 

siklus I, hasil obeservasi pada siklus II ini lebih baik dibandingkan dengan siklus 

I. Berikut ini adalah tabel hasil observasi Siklus II. 

Tabel 4.4 Hasil observasi Siklus II 

No. Pertemuan 

Lembar observasi guru Lembar observasi siswa 

Ya Tidak Ya Tidak 

1. 1 19 poin 1 poin 18poin 1poin 

2. 2 20 poin 0 poin 18 poin 1 poin 

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa hampir seluruh aspek yang 

tercantum pada lembar observasi guru pada pertemuan pertama  sudah dipenuhi. 

Sedangkan untuk pertemuan kedua seluruh aspek pada lembar observasi sudah 

tercapai. Untuk pertemuan pertama pada Siklus I ini terdapat 19 aspek pada 

lembar observasi guru yang berhasil dicapai, dan masih ada 1 aspek yang belum 

dapat dicapai. Setelah melakukan perbaikan, maka pada pertemuan kedua ini 

seluruh aspek dalam lembar observasi yang berjumlah 20 aspek sudah tercapai. 

Sedangkan untuk lembar observasi siswa, pada pertemuan pertama 

terdapat 1 aspek yang belum tercapai dari jumlah keseluruhan 19 aspek. Dan 

meskipun telah  memperbaiki kekurangan yang ada pada pertemuan pertama, 

masih terdapat 1 aspek yang masih belum dapat dicapai. 

b. Hasil Belajar 

Berdasarkan kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan pada siklus II 

dengan melakukan perbaikan dari hal-hal yang masih kurang pada siklus I, 

kemudian dilakukan evaluasi hasil belajar siswa untuk mengetahui tingkat 

pemahaman siswa pada mata pelajaran IPA untuk materi perubahan kenampakan 

alam dengan menggunkan model pembelajaran SAVI. Jumlah siswa yang belum 

mencapai KKM pada siklus I adalah 7 siswa (29,16%) dan yang sudah mencapai 

KKM adalah 17 siswa (70,83%). Setelah melakukan perbaikan pada proses 
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siswa yang
tuntas sebanyak
22 siswa

siswa yang belum
tuntas sebanyak
2 siswa 

jumlah
keseluruhan
sebnyak 24 siswa

pembelajaran menggunakan model pembelajaran SAVI pada siklus II dan 

dilakukan evaluasi belajar pada siklus II jumlah siswa yang mencapai KKM 

meningkat menjadi 22 siswa (91,66%), sedangkan 2 siswa (8,33%) masih belum 

mencapai KKM yang ditetapkan yaitu 70. Setelah melakukan konfirmasi dengan 

guru kelas, memang kedua siswa tersebut lemah dalam belajar sehingga sulit 

untuk mencapai KKM. Berikut ini tabel perolehan nilai siswa pada siklus II. 

Berdasarkan hasil evaluasi pada siklus II, hasil belajar siswa dapat ditulis dalam 

tabel seperti berikut. 

Tabel 4.5 Persentase Hasil Belajar Siklus II 

No. Ketuntasan Belajar Jumlah Siswa 

Jumlah Persentase 

1. Tuntas  22 91,66% 

2. Belum tuntas 2 8,33% 

Jumlah 24 100% 

 

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dibuat diagram sebagai berikut. 

 

   

                      8,33%  

   91,66%   

  

 

 

 

Diagram 4.3 Persentase Hasil Belajar Siklus II 

c. Refleksi  

 Setelah dilakukan tindakan pada siklus II ini dengan mempertimbangkan 

hasil refleksi pada siklus I dan memperbaiki kekurangan pada siklus I. Hasil 
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belajar siklus II menunjukkan bahwa jumlah siswa yang belum mencapai kriteria 

ketuntasan minimal (KKM) yang sudah ditetapkan yaitu 70 sebanyak 2 siswa atau  

sebanyak 8,33%. Setelah melakukan konfirmasi dengan guru kelas, dapat 

diketahui bahwa kedua siswa tersebut memang lemah dalam belajar. Meskipun 

demikian perolehan hasil belajar dari kedua siswa tersebut meningkat dari Pra 

Siklus, Siklus I sampai dengan Siklus II. Sedangkan  91,66% siswa atau sebanyak 

22 siswa sudah mencapai KKM. Jumlah ini mencapai target keberhasilan yang 

sudah ditentukkan yaitu sebanyak 80%. Peningkatan hasil belajar dari siklus I 

kesiklus II adalah sebanyak 20,83%.  Karena hasil belajar siswa pada siklus II 

sudah mencapai target yang ditentukkan maka tidak diadakan tindakan 

selanjutnya.  

4.4 Perbandingan Hasil Observasi Siklus I dan Siklus II 

 Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti selama proses pembelajaran 

berlangsung pada setiap pertemuan tidak sama. Hasil observasi pada siklus 

pertama masih ada beberapa poin yang belum tercapai. Kemudian peneliti 

bersama dengan guru kelas melakukan perbaikkan pada pertemuan berikutnya. 

Sehingga terjadi peningkatan pada hasil observasi untuk pertemuan selanjutnya. 

Perbandingan hasil observasi Siklus I dan Siklus II dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini. 

Tabel 4.6 Perbandingan Hasil Observasi Guru Siklus I, dan Siklus II 

No. 
Pertemua

n 

Lembar observasi guru 

Siklus I 

Lembar observasi guru 

Siklus II 

Ya Tidak 
Persenta

se  
Ya Tidak 

Persent

ase  

1. 1 16 poin 4poin 80,00% 19 poin 1 poin 95,00% 

2. 2 18 poin 2poin 90,00% 20 poin 0 poin 100% 
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 Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa hanya sedikit aspek yang belum 

tercapai oleh guru dalam menyampaikan meteri. Pada Siklus I pertemuan pertama 

aspek yang sudah tercapai sebanyak 16 aspek (80,00%) dari 20 aspek. Setelah 

guru melakukan perbaikkan dalam mengajar, maka aspek yang tercapai 

meningkat menjadi 18 aspek (90,00%). Sedangkan pada siklus kedua pertemuan 

pertama hanya 1 aspek yang belum dapat dilakukan oleh guru, dan 19 atau 

95,00%  sudah dapat tercapai dengan baik. Pada pertemuan kedua pada Siklus II 

inilah seluruh aspek dapat tercapai oleh guru. Peningkatan pencapaian aspek pada 

lembar observasi guru ini menunjukkan bahwa guru melakukan perbaikkan pada 

proses mengajarnya dan menujukkan berapa banyak langkah-langkah dalam 

pembelajaran SAVI sudah diterapkan oleh guru. 

 

  

 

 

  

 

 

 

Diagram 4.4 Perbandingan Hasil Observasi Guru 

Selain melakukan observasi guru dalam mengajar menggunakan model 

pembelajaran SAVI, peneliti juga melakukan observasi pada siswa. Berikut ini 

adalah perbandingan hasil observasi pada siswa pada Siklus I dan Siklus II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Siklus I Siklus II

pertemuan pertama

pertemuan kedua 

jumlah seluruh aspek
20 aspek



45 
 

Tabel 4.7 Perbandingan Hasil Observasi Siswa Siklus I, dan Siklus II 

No. 
Pertemua

n 

Lembar observasi siswa 

Siklus I 

Lembar observasi siswa 

Siklus II 

Ya Tidak 
Persenta

se  
Ya Tidak 

Persent

ase  

1. 1 14poin 5poin 73,68% 18poin 1poin 94,73% 

2. 2 16poin 3poin 84,21% 18poin 1poin 94,73% 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Diagram 4.5 Perbandingan Hasil Observasi Siswa 

Hasil observasi pada Siklus I pertemuan yang pertama menunjukkan 

bahwa aspek yang tercapai sebanyak 14 poin (72,68%) dari jumlah keseluruhan 

19 aspek. Setelah guru melakukan perbaikkan pada mengajarnya, maka aspek 

yang tercapai pada lembar observasi siswa adalah sebanyak 16 poin atau 84,21%. 

Hal ini menujukkan bahwa adanya peningkatan dari siswa. Sedangkan pada 

Siklus II jumlah aspek yang dapat tercapai meningkat yaitu sebanyak 18 aspek 

dan hanya 1 aspek yang belum tercapai. Pada pertemuan kedua untuk Siklus II 

tidak ada peningkatan dari pertemuan pertama. Masih ada 1 aspek yang belum 

dapat dicapai.  

4.5 Perbandingan Hasil Belajar Pra Siklus, Siklus I, dan Siklus II 

 Hasil  belajar siswa kelas 4 SD N 03 Kaliwinasuh pada mata pelajaran IPA 

mengalami peningkatan dari Pra Siklus, Siklus I, dan Siklus II, setelah melakukan 
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pembelajaran dengan menggunakan model SAVI. Perbandingan hasil belajar 

siswa dari Pra Siklus sampai dengan Siklus II dapat dilihat dari tabel dibawah ini. 

Tabel 4.8 Perbandingan Hasil Belajar Pra Siklus, Siklus I, dan Siklus II 

Kategori 

Nilai* 

Pra Siklus Siklus I Siklus II 

Jumlah Persentase Jumlah Persentase Jumlah Persentase 

Tuntas 

(<70) 
14 58,34% 17 70,83% 22 91,66% 

Belum 

Tuntas 

(≥70) 

10 41,66% 7 29,16% 2 8,33% 

  

Jumlah siswa yang belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

sebelum dilakukan tindakan (Pra Siklus) adalah sebanyak 10 siswa (41,66%) 

dengan batas minimal ketuntasan 70, yang kemudian menurun menjadi 7 siswa 

(29,16%) setelah dilaksanakannya siklus I. Pada akhir pelaksanaan siklus II, 

dilakukan evaluasi untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa. Jumlah 

siswa yang mencapai KKM pada siklus  II adalah 22 siswa (91,66%). Sedangkan 

2 siswa diantaranya masih belum mencapai KKM karena memang kedua siswa 

tersebut lemah dalam belajar. Dibawah ini adalah diagram yang menujukkan 

peningkatan aspek yang dicapai pada Siklus I dan Siklus II 

Tabel 4.9 Persentase Ketuntasan Hasil Belajar Pra Siklus, Siklus I, dan Siklus II 

 

  Pra Siklus Siklus I Siklus II 

Persentase 

Ketuntasan 
58,34% 70,83% 91,66% 

 

Ketuntasan hasil belajar siswa meningkat dari kondisi awal sebelum 

dilakukan tindakan, dan setelah dilaksanakannya siklus I dan II. Persentase 

ketuntasan hasil belajar siswa pada kondisi awal sebesar 58,34%  dan meningkat 
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pada siklus pertama yiatu sebesar 70,83%. Di akhir pembelajaran siklus II, 

diperoleh peningkatan pada ketuntasan hasil belajar siswa yakni sebanyak 91,66% 

siswa telah mencapai KKM. Untuk memperjelas peningkatan hasil belajar siswa 

kelas 4 pada mata pelajaran bahasa Indonesia dapat juga dilihat diagram batang 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

   

Diagram 4.6 Perbandingan Persentase Ketuntasan Hasil Belajar Pra Siklus, 

Siklus I dan Siklus II 

4.6 Pembahasan dan Implikasi  

Berdasarkan pada penjelasan hasil belajar terhadap siswa kelas 4 siswa SD 

N 03 Kaliwinasuh, Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara pada 

mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Tahun Ajaran 2012/2013 dapat 

diketahui bahwa terjadi peningkatan hasil belajar. Peningkatan hasil belajar siswa 

dapat dilihat melalui hasil evaluasi siswa pada Pra Siklus, Siklus I, dan Siklus II. 

Hasil evaluasi siswa pada siklus I dan siklus II menunjukkan peningkatan dalam 

penelitian tindakan kelas yang sudah dilaksanakan. Jumlah keseluruhan siswa 

dalam satu kelas adalah sebanyak 24 siswa, pada saat Pra Siklus siswa yang 

belum mencapai KKM adalah sebanyak 10 siswa ( 41,66%) dan yang sudah 

mencapai KKM sebanyak 14 siswa (58,34%). Setelah dilaksanakan Siklus I dan 

dilakukan evaluasi untuk mengukur tingkat pemahaman siswa maka didapatkan 

hasil bahwa sebanyak 17 siswa sudah mencapai KKM atau jika dituliskan dalam 

persentase sebanyak 70,83% dari keseluruhan siswa sudah mencapai KKM. 

Peningkatan yang terjadi pada Siklus I sebanyak 12,49%. Pencapaian pada Siklus 

I ini belum mencapai target yang ditetapkan yaitu siswa yang mencapai KKM 
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sebanyak 80%. Oleh karena itu, diadakan tindakan selanjutnya Siklus II. Pada 

akhir siklus II ini diperoleh hasil bahwa sebanyak 91,66% siswa sudah mencapai 

KKM atau sebanyak 22 siswa. Sedangkan 2 siswa belum mencapai KKM. 

Meskipun demikian hasil belajar kedua siswa yang belum menacapai KKM ini 

menunjukkan peningkatan.  

Penerapan model SAVI (Somatic, Auditory, Visualization, Intellectuality) 

berhasil meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam (IPA) untuk kelas 4 SD N 03 Kaliwinasuh kecamatan Purwareja Klampok 

kabupaten Banjarnegara tahun ajaran 2012/2013. Hal ini dikarenakan model 

pembelajaran ini menuntut siswa untuk aktif dalam mencari informasi mengenai 

materi pelajaran. Mereka mengamati, berdiskusi dan melakukan demonstrasi 

sederhana yang membuat siswa lebih paham. Hal ini sesuai dengan teori 

konstruktivisme yang menyebutkan bahwa, anak akan lebih memahami jika 

mereka membangun pengetahuan mereka sendiri. Oleh karena itu hasil belajar 

siswa kelas 4 ini pun meningkat. Implikasi praktis yang terjadi setelah 

pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini yaitu guru mendapatkan  alternatif 

dalam meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan model 

pembelajaran SAVI yang menuntut siswa belajar menggunakan seluruh indranya. 

Selain itu, guru juga mendapatkan pengetahuan baru tentang penerapan model 

pembelajaran SAVI yang dapat diterapkan ketika guru mengajar dan 

menerapkannya pada materi pelajaran yang sesuai. Guru juga dapat menerapkan 

tindakan perbaikan pembelajaran sebagai upaya meningkatkan profesionalisme 

kerja. 

Sedangkan bagi siswa, implikasi dari penelitian tindakan kelas ini adalah 

dapat menumbuhkan semangat dan minat siswa untuk belajar, karena model 

pembelajaran ini menuntut siswa untuk menggunakan semua alat indranya, 

sehingga kegiatan belajar mengajar diisi dengan kegiatan yang menyenangkan . 

Selian itu, penerapan model pembelajaran SAVI juga dapat meningkatkan hasil 

belajar bagi siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam serta membantu 

siswa menguasai konsep dari materi perubahan kenampakkan alam. 


