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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1.Diskripsi Hasil Penelitian Perbaikan Pembelajaran

4.1.1. Pelaksanaan Prasiklus

    Sebelum perbaikan pembelajaran mata pelajaran PKn tentang lembaga=lembaga 

pemerintahan Kabupaten pada kelas 4 Semester I SD Negeri Ngurensiti 01 Kecamatan 

Wedarijaksa  Kabupaten Pati Tahun Pelajaran 2012/2013 dengan indikator “ 

menyebutkan lembaga-lembaga pemerintahan Kabupaten hasilnya kurang memuaskan. 

Dapat disajikan  pada tabel I sebagai berikut :

Tabel .1

Hasil Pra Siklus

No Indikator Keterangan

1

2

3

4

5

6

7

8

Nilai terndah

Nilai tertinggi

Jumlah nilai

Nilai rata-rata

Banyaknya siswa dengan nilai ≥75

Prosentase siswa dengan nilai ≥ 75

Banyaknya siswa dengan nilai < 75

Prosentase siswa dengan nilai < 75

40

90

1920

68,5

14

46,6 %

16

53,4 %

Pada Tabel I menunjukkan  ada 14 siswa atau 46,6 % yang mendapat nilai di atas 

75, ada 16 siswa atau 53,4 % yang mendapat nilai di bawah 75. Jika diperinci hasil 

evaluasi sebelum perbaikan pembelajaran pada Tabel 2  berikut :



Hasil Evaluasi Mata Pelajaran

No

1

2

3

4

5

6

Dari Tabel 2 terlihat evaluasi sebelum perbaikan pembelajaran, bahwa dari 

siswa yang mendapat nilai 31 sampai dengan 40 sebanyak 

dengan 50 sebanyak 4 siswa, nilai 51 sampai dengan 60 sebanyak 9 siswa, nilai 61 

sampai dengan 70 sebanyak 

81 sampai dengan  90  sebanyak 

siswa.Bila hasil evaluasi sebelum perbaikan pembelajaran mata pelajaran 

materi  lembaga-lembaga pe

Negeri Ngurensiti 01 Kecamatan 

diagram maka akan terlihat seperti gambar I berikut :

Diagram Hasil Evaluasi Sebelum Perbaikan Pembelajaran Mata Pelajaran 
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6

8
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31-40 41-50

Tabel. 2

Hasil Evaluasi Mata Pelajaran PKn Pra Siklus Perbaikan Pembelajaran

Rentang Nilai Jumlah Siswa

31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

81-90

1

4

9

2

10

4

Jumlah 30

Dari Tabel 2 terlihat evaluasi sebelum perbaikan pembelajaran, bahwa dari 

siswa yang mendapat nilai 31 sampai dengan 40 sebanyak 1 siswa, nilai 41 sampai 

siswa, nilai 51 sampai dengan 60 sebanyak 9 siswa, nilai 61 

ebanyak 2 siswa, nilai 71 sampai dengan 80 sebanyak 10

81 sampai dengan  90  sebanyak 4 siswa , nilai 91 sampai dengan 100 sebanyak 

siswa.Bila hasil evaluasi sebelum perbaikan pembelajaran mata pelajaran PKn

lembaga pemerintah kabupaten/ kota pada kelas 4 semester   I  SD 

Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati, jika disajikan dalam bentuk 

diagram maka akan terlihat seperti gambar I berikut :

Gambar 1

Diagram Hasil Evaluasi Sebelum Perbaikan Pembelajaran Mata Pelajaran 

51-60 61-70 71-80 81-90
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Pra Siklus Perbaikan Pembelajaran

Jumlah Siswa

Dari Tabel 2 terlihat evaluasi sebelum perbaikan pembelajaran, bahwa dari 30

siswa, nilai 41 sampai 

siswa, nilai 51 sampai dengan 60 sebanyak 9 siswa, nilai 61 

10 siswa, nilai 

siswa , nilai 91 sampai dengan 100 sebanyak 0

PKn dengan 

semester   I  SD 

Kabupaten Pati, jika disajikan dalam bentuk 

Diagram Hasil Evaluasi Sebelum Perbaikan Pembelajaran Mata Pelajaran PKn

Banyak …
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4.1.2. Pelaksanakan Hasil belajar Siklus I

Perbaikan pembelajaran siklus I pertemuan I dilakukan pada hari Rabu tanggal  12

September 2012 dengan obyek siswa kelas 4 semester I SD Negeri Ngurensiti 01 

Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati . Dengan dibantu teman sejawat yang  bertindak 

sebagai observer, peneliti melaksanakan sesuai dengan rencana, skenario pembelajaran 

berlangsung dengan baik. Pada akhir pembelajaran, peneliti mengadakan evaluasi hasil 

belajar untuk mengetahui tingkat keberhasilan. Hasil perbaikan pembelajaran siklus I 

disajikan pada tabel 3 sebagai berikut :

Tabel. 3

Hasil Perbaikan Pembelajaran Siklus I

No Indikator Keterangan

1

2

3

4

5

6

7

8

Nilai terndah

Nilai tertinggi

Jumlah nilai

Nilai rata-rata

Banyaknya siswa dengan nilai ≥ 7.5

Prosentase siswa dengan nilai ≥ 7,5

Banyaknya siswa dengan nilai < 7,5

Prosentase siswa dengan nilai < 7,5

50

100

2160

77,1

20

66,6 %

10

33,4 %

Pada tabel 3 menunjukkan ada 20 siswa atau 66,6 % yang mendapat nilai di atas 

75 dan ada 10 siswa atau 33,4 % yang mendapat nilai di bawah 75. Jika diperinci hasil 

evaluasi perbaikan pembelajaran siklus I seperti pada tabel .4 berikut :



H

No

1

2

3

4

5

6

7

Dari tabel 4 terlihat hasil evaluasi perbaikan pembelajaran siklus I, bahwa dari 

siswa tidak seorangpun yang mendapat nilai 31

2 siswa, nilai 51 sampai dengan 60 sebanyak 

sebanyak 5 siswa, nilai 71 sampai dengan 80 sebanyak 

90 sebanyak 7 siswa, nilai 91 sampai dengan  100 sebanyak 

evaluasi perbaikan pembelajaran siklus I mata pelajaran 

lembaga pemerintah kabupaten /kota pada 

Wedarijaksa Kabupaten Pati, disajikan dalam bentuk diagram maka akan terlihat seperti 

gambar 2 berikut :

Diagram Hasil Evaluasi Perbaikan Pembelajaran Siklus I Mata pelajaran 
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Tabel. 4

Hasil Perbaikan Pembelajaran Siklus I

Rentang Nilai Jumlah Siswa

31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

81-90

91-100

-

2

3

5

12

7

1

Jumlah 30

Dari tabel 4 terlihat hasil evaluasi perbaikan pembelajaran siklus I, bahwa dari 

tidak seorangpun yang mendapat nilai 31-40, nilai 41 sampai dengan 50  sebanyak 

siswa, nilai 51 sampai dengan 60 sebanyak 3 siswa, nilai 61 sampai dengan 70  

nilai 71 sampai dengan 80 sebanyak 12 siswa, nilai 81 sampai dengan  

siswa, nilai 91 sampai dengan  100 sebanyak 1 siswa. Apabila hasil 

evaluasi perbaikan pembelajaran siklus I mata pelajaran PKn dengan materi 

lembaga pemerintah kabupaten /kota pada kelas 4 SD Negeri Ngurensiti 01 

Kabupaten Pati, disajikan dalam bentuk diagram maka akan terlihat seperti 

Gambar.2

Diagram Hasil Evaluasi Perbaikan Pembelajaran Siklus I Mata pelajaran 

70 71-80 81-90 91-100
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Jumlah Siswa

Dari tabel 4 terlihat hasil evaluasi perbaikan pembelajaran siklus I, bahwa dari 30

40, nilai 41 sampai dengan 50  sebanyak 

siswa, nilai 61 sampai dengan 70  

siswa, nilai 81 sampai dengan  

Apabila hasil 

dengan materi lembaga-

01 Kecamatan 

Kabupaten Pati, disajikan dalam bentuk diagram maka akan terlihat seperti 

Diagram Hasil Evaluasi Perbaikan Pembelajaran Siklus I Mata pelajaran PKn

Banyak Siswa
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   4.1.3. Pelaksanan Hasil Belajar II.

Perbaikan pembelajaran siklus II dilaksanakan pada hari Rabu tanggal  26

September 2012 dengan obyek siswa kelas 4 semester I SD Negeri Ngurensiti 01

Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati. Dengan dibantu teman sejawat yang bertindak 

sebagai observer, peneliti melaksanakan sesuai dengan rencana skenario pembelajaran 

berlangsung dengan baik. Pada akhir pembelajaran, peneliti mengadakan evaluasi hasil 

belajar untuk mengetahui tingkat keberhasilan. Hasil perbaikan pembelajaran siklus II 

sebagai berikut.

Tabel. 5

Hasil Perbaikan Pembelajaran Siklus II

No Indikator Keterangan

1

2

3

4

5

6

7

8

Nilai terndah

Nilai tertinggi

Jumlah nilai

Nilai rata-rata

Banyaknya siswa dengan nilai ≥ 7.5

Prosentase siswa dengan nilai ≥ 7,5

Banyaknya siswa dengan nilai < 7,5

Prosentase siswa dengan nilai < 7,5

75

100

2445

87,3

28

93,3 %

2

6,7%

Dari pelaksanaan perbaikan pembelajaran siklus II pada akhirnya pembelajaran 

PKn pada materi  lembaga-lembaga pemerintahan kabupaten/ kota dengan Indikator “ 

menyebutkan  lembaga-lembaga pemerintahan kabupaten/ kota pada kelas 4 SD Negeri 

Ngurensiti 01 Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati dapat berhasil dengan baik dan 

memuaskan, 28 siswa atau 93,3 % tuntas belajar dengan nilai 75 ke atas sedangkan 2 

siswa atau 6,7 belum tuntas . Jika diperinci hasil evaluasi  perbaikan  pembelajaran siklus 

II seperti pada tabel.6 berikut :



Hasil Perbaikan Pembelajaran Siklus II

No

1

2

3

4

5

6

7

  Dari tabel tersebut dapat terlihat hasil evaluasi akhir kegiatan perbaikan     

pembelajaran siklus II, bahwa dari 

sampai dengan 70, nilai 71 

90 sebanyak 11 siswa dan yang mendapatkan nilai 

siswa, hasil evaluasi mata pelajaran 

kabupaten / kota pada 

Wedarijaksa Kabupaten Pati, Pada akhir kegiatan perbaikan pembelajaran siklus II 

tersebut disajikan dalam diagram maka akan terlitah seperti gambar 

Diagram Hasil Evaluasi Perbaikan 
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61-70 71-80 81-90

Tabel. 6

Hasil Perbaikan Pembelajaran Siklus II

Rentang Nilai Jumlah Siswa

31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

81-90

91-100

-

-

-

2

12

10

6

Jumlah 30

Dari tabel tersebut dapat terlihat hasil evaluasi akhir kegiatan perbaikan     

pembelajaran siklus II, bahwa dari 30 siswa tidak  seorangpun yang mendapatkan  nilai 31 

, nilai 71 sampai dengan 80 sebanyak 13 siswa, nilai 81 sampai dengan 

siswa dan yang mendapatkan nilai 91 sampai dengan 100 sebanyak 

siswa, hasil evaluasi mata pelajaran PKn pada materi lembaga-lembaga pemerintahan 

kabupaten / kota pada kelas 4 semester I SD Negeri Ngurensiti 01 

Kabupaten Pati, Pada akhir kegiatan perbaikan pembelajaran siklus II 

tersebut disajikan dalam diagram maka akan terlitah seperti gambar 3 berikut :

Gambar.3

Diagram Hasil Evaluasi Perbaikan Pembelajaran Siklus II

91-100
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Jumlah Siswa

Dari tabel tersebut dapat terlihat hasil evaluasi akhir kegiatan perbaikan     

siswa tidak  seorangpun yang mendapatkan  nilai 31 

siswa, nilai 81 sampai dengan 

91 sampai dengan 100 sebanyak 6 

lembaga pemerintahan 

01 Kecamatan 

Kabupaten Pati, Pada akhir kegiatan perbaikan pembelajaran siklus II 

berikut :

Banya siswa



Dari tabel sebelum perbaikan pembelajaran sampai perbaikan pembelajaran  

siklus II mata pelajaran PKn 

kota pada kelas 4 Semester I

Kabupaten Pati disajikan dalam bentuk tabel 7 sebagai  berikut :

Peningkatan Ketuntasan hasil Belajar dan Peningkatan Nilai rata

No

Tuntas

Belum Tuntas

Nilai rata

Dari tabel di atas siswa yang nilainya 75 ke

pembelajaran ada 14 siswa 

siklus I meningkat siswa yang nilainya 75 ke atas menjadi 

pada perbaikan pembelajaran siklus II menjadi 

juga mengalami peningkatan yang  signifikan , nilai rata

nilai rata-rata pada siklus I yaitu 

dilanjutkan perbaikan pembelajaran siklus III k

Apabila ketuntasan hasil belajar disajikan dalam bentuk dagram, maka akan terlihat seperti 

gambar 4 sebagai berikut :

Diagram Peningkatan Ketuntasan Hasil Belajar Dari Sebelum Perbaikan Pembelajaran 

0

5

10

15

20

25

30

Pra siklus

Dari tabel sebelum perbaikan pembelajaran sampai perbaikan pembelajaran  

PKn pada  materi  lembaga-lembaga pemerintahan kabupaten / 

Semester I  SD Negeri Ngurensiti 01 Kecamatan Wedarijaksa

Kabupaten Pati disajikan dalam bentuk tabel 7 sebagai  berikut :

Tabel  7

Peningkatan Ketuntasan hasil Belajar dan Peningkatan Nilai rata-rata

Pra Sikulus Siklus I Siklus II

Jml % Jml % Jml

Belum Tuntas

14

16

46,6

53,4

20

10

66,6

43,4

28

2

Nilai rata-rata 68,5 77,1 87,3

atas siswa yang nilainya 75 ke atas pada evaluasi sebelum perbaikan 

siswa atau 46,6 % dari 30 siswa. Pada perbaikan pembelajaran 

siklus I meningkat siswa yang nilainya 75 ke atas menjadi 20 siswa  atau 

pembelajaran siklus II menjadi 28 siswa atau 93,3 %. Pada nilai rata

juga mengalami peningkatan yang  signifikan , nilai rata- rata pada pra siklus yaitu  

rata pada siklus I yaitu 77.1 sedangkan pada siklus II yaitu 87.3 maka tidak perlu 

dilanjutkan perbaikan pembelajaran siklus III karena 93,3 % telah tuntas pada siklus II. 

Apabila ketuntasan hasil belajar disajikan dalam bentuk dagram, maka akan terlihat seperti 

gambar 4 sebagai berikut :

Gambar. 4

Diagram Peningkatan Ketuntasan Hasil Belajar Dari Sebelum Perbaikan Pembelajaran 

Sampai Siklus II

Siklus I Siklus II

Tuntas

Belum tuntas
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Dari tabel sebelum perbaikan pembelajaran sampai perbaikan pembelajaran  

lembaga pemerintahan kabupaten / 

Wedarijaksa

rata

Siklus II

Jml %

28

2

93,3

6,7

7,3

atas pada evaluasi sebelum perbaikan 

. Pada perbaikan pembelajaran 

siswa  atau 66,6 % dan  

%. Pada nilai rata-rata 

rata pada pra siklus yaitu  68,5

maka tidak perlu 

% telah tuntas pada siklus II. 

Apabila ketuntasan hasil belajar disajikan dalam bentuk dagram, maka akan terlihat seperti 

Diagram Peningkatan Ketuntasan Hasil Belajar Dari Sebelum Perbaikan Pembelajaran 

Tuntas

Belum tuntas



Peningkatan nilai rata

sampai pada siklus II. Jika disajikan dalam bentuk diagram batang terlihat seperti gambar

5 sebagai berikut :

Diagram Peningkatan Ni

               Gambar 5 menunjukkan diagram peningkatan nilai rata

pada kelas 4 SD Negeri 

materi lembaga-lembaga pemerintah kabupaten / kota

lembaga-lembaga pemerintah kabupaten/ kota

siklus) sampai perbaikan pembelajaran siklus II, sebelum perbaikan pembelajaran nilai 

rata-rata 68,5 pada perbaikan pembelajaran  siklus I nil

rata 8,6 Pada perbaikan pembelajaran  siklus II nilai rata

dari perbaikan pembelajaran siklus I ke perbaikan  pembelajaran  siklus II yaitu 

di lihat pada gambar 5

4.2. Hasil Analisis Data .

4.2.1. Hasil belajar Prasiklus

Sebelum perbaikan pembelajran dari  

hanya 46,6 % dan 16 siswa atau 

dalam pembelajaran. Setelah peneliti me

hal-hal berikut.

a. Guru kurang tepat menggunakan metode mengajar

b. Guru dalam menjelaskan materi terlalu abstrak

c. Guru belum sama sekali menggunakan 

0

20

40

60

80

100

Pra Siklus

Peningkatan nilai rata-rata dari sebelum perbaikan pembelajaran (pra siklus)  

sampai pada siklus II. Jika disajikan dalam bentuk diagram batang terlihat seperti gambar

Gambar.5

Diagram Peningkatan NilaiRrata-rata Mata Pelajaran PKn

Gambar 5 menunjukkan diagram peningkatan nilai rata–rata mata pelajaran  

SD Negeri Ngurensiti 01 Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten  Pati, pada 

lembaga pemerintah kabupaten / kota dengan indikator menyebutkan 

lembaga pemerintah kabupaten/ kota. Dari sebelum perbaikan pembelajaran (pra 

siklus) sampai perbaikan pembelajaran siklus II, sebelum perbaikan pembelajaran nilai 

pada perbaikan pembelajaran  siklus I nilai rata-rata 77,1 kenaikan nilai rata

Pada perbaikan pembelajaran  siklus II nilai rata-rata  87,3 kenaikan nilai rata

dari perbaikan pembelajaran siklus I ke perbaikan  pembelajaran  siklus II yaitu 

Hasil belajar Prasiklus

Sebelum perbaikan pembelajran dari  30 siswa yang tuntas belajar 14

siswa atau 53,4 % belum tuntas. Hal ini menunjukkan kegagalan 

dalam pembelajaran. Setelah peneliti merefleksi ternyata kegagalan itu disebabkan karena 

a. Guru kurang tepat menggunakan metode mengajar

b. Guru dalam menjelaskan materi terlalu abstrak

c. Guru belum sama sekali menggunakan model pembelajaran.

Siklus I Siklus II

Nilai Rata

28

rata dari sebelum perbaikan pembelajaran (pra siklus)  

sampai pada siklus II. Jika disajikan dalam bentuk diagram batang terlihat seperti gambar

rata mata pelajaran  PKn

Kabupaten  Pati, pada 

menyebutkan 

Dari sebelum perbaikan pembelajaran (pra 

siklus) sampai perbaikan pembelajaran siklus II, sebelum perbaikan pembelajaran nilai 

kenaikan nilai rata-

kenaikan nilai rata-rata 

dari perbaikan pembelajaran siklus I ke perbaikan  pembelajaran  siklus II yaitu 10,2  dapa 

4 siswa atau  

% belum tuntas. Hal ini menunjukkan kegagalan 

refleksi ternyata kegagalan itu disebabkan karena 

Nilai Rata-rata
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Kegagalan dalam pembelajaran materi lembaga-lembaga pemerintah kabupaten/ 

kota maka peneliti perlu melakukan perbaikan pembelajaran siklus I

      

4.2.2. Hasil belajar Siklus I

Pada perbaikan pembelajaran siklus I menerapkan metode demonstrasi dengan 

model pembelajaran sosiodrama hasil evaluasi yang diperoleh dari 30 siswa ada 10 atau 

33,4 % siswa belum tuntas belajar, sedangkan 20 siswa atau 66,6 % yang tuntas belajar. 

Nilai rata-rata yang diperoleh pada perbaikan pembelajaran siklus I dibandingkan sebelum 

perbaikan pembelajaran ada peningkatan menjadi  77,1 dari sebelum perbaikan 

pembelajaran nilai rata-rata hanya 68,5.

Peneliti merefleksi sebab-sebab kegagalan dalam perbaikan pembelajaran  siklus 

I, ternyata pada perbaikan pembelajaran siklus I ditemukan hal-hal sebagai berikut.

a. Siswa kurang dilibatkan dalam pembelajaran

b. Guru lebih aktif sendiri dalam pembelajaran.

Pada metode  demonstrasi dengan model sosiodrama , siswa yang pasif tidak 

peduli akan pembelajaran, tetapi bermain-main sendiri atau memperhatikan yang lain, 

materi yang  disampaikan guru tidak diterima siswa yang gagal dalam perbaikan 

pembelajaran siklus I, maka peneliti masih perlu melaksanakan perbaikan  pemeblajaran 

siklus II.

4.2.3. Hasil Belajar Belajar Siklus II

Pada perbaikan pembelajaran siklus II menerapkan metode demonstrasi dengan 

model pembelajaran sosiodrama, yang melibatkan seluruh siswa secara langsung dalam 

pembelajaran, sehingga materi pelajaran akan lebih tahan lama. Menurut Koib dan Suciati 

(2005: 4.2) belajar melalui pengalaman menekankan pada hubungan yang harmonis 

antara belajar, bekerja, serta aktifitas  kehidupan dengan penciptaan pengetahuan itu 

sendiri.

Peneliti memperoleh hasil pada perbaikan pembelajaran siklus II dari 28  siswa 

sudah tuntas atau 93,3 % , dengan nilai rata-rata 87,3 maka mata pelajaran PKn pada  

materi lembaga-lembaga pemerintahan kabupaten/ kota dengan  indikator menyebutkan 

lembaga-lembaga pemerintahan kabupaten/ kota, pada kelas 4 semester I SD Negeri 
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Ngurensiti 01 Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati, tidak melanjutkan ke siklus 

berikutnya.

4.3. Pembahasan.

Sebagian permasalahan dalam penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar PKn

pada kelas 4SD Negeri Ngurensiti 01. Hal itu disebabkan guru belum menggunakan model 

pembalajaran yang tepat untuk membantu siswa mempelajari materi lembaga-lembaga 

pemerintah kabupaten/ kota dan propinsi sehingga siswa menganggap bahwa pelajaran 

PKn itu sulit, membosankan dan tidak menarik. Perlu pemilihan model pembelajaran yang 

tepat untuk memecahkan masalah tersebut. Strategi pembelajaran yang dimaksud adalah 

metode demonstrasi dengan model Pembelajaran sosiodrama. 

Penelitian tindakan kelas ini terdiri dari 2 siklus, penggunaan metode demonstrasi 

dengan model pembelajaran sosiodrama pada siklus I dan II dengan materi yang berbeda. 

Pada siklus I digunakan untuk materi lembaga-lembaga pemerintah kabupaten/ kota 

sedangkan pada siklus II digunakan untuk materi lembaga-lembaga pemerintah propinsi. 

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa penggunaan metode demonstrasi dengan 

model pembelajaran sosiodrama ternyata berdampak pada hasil belajar PKn. Hasil belajar 

PKn yang diperoleh dari nilai tes tertulis menunjukkan peningkatan dari kondisi awal, siklus 

I dan siklus II.

Berdasarkan perbandingan data kondisi awal, siklus I dan siklus II dapat 

disimpulkan tindakan yang dilakukan pada siklus I maupun siklus II membawa peningkatan 

baik aktivitas guru maupun hasil belajar PKn. Hasil belajar PKn mengalami peningkatan 

dari rerata skor 68,5 pada kondisi awal menjadi 77,1 pada siklus I dan meningkat menjadi 

87,3 pada kondisi akhir. Persentase jumlah siswa yang tuntas belajar meningkat dari 

46,6% pada kondisi awal menjadi 66,6 % pada siklus I dan meningkat menjadi 93,3 % 

pada kondisi akhir.

Meskipun pada kondisi akhir masih ada 2 siswa yang belum tuntas namun hasil 

penelitian sudah memenuhi indikator keberhasilan, yaitu lebih dari 85%. Ketidaktuntasan

2 siswa tersebut disebabkan beberapa faktor. Satu diantara siswa yang belum tuntas 

tersebut merupakan siswa yang berkebutuhan khusus. Siswa tersebut sudah 2 kali tinggal 

kelas dan jarang masuk sekolah. Hal itu yang menyebabkan siswa tersebut tidak dapat 



31

mengikuti pembelajaran secara optimal. Sedangkan satu diantaranya merupakan siswa 

yang berkesulitan belajar. Mereka sangat sulit memahami konsep pembelajaran. Tidak 

hanya pada mata pelajaran PKn namun hampir pada semua mata pelajaran yang 

diajarkan di kelas 4.

Dengan demikian hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa penggunaan metode 

demonstrasi dengan model pembelajaran sosiodrama dapat meningkatkan hasil belajar 

PKn dengan materi lembaga-lembaga pemerintah kabupaten/ kota dan propinsi bagi 

siswa kelas  4 SD Negeri Ngurensiti 01 pada semester 1 tahun pelajaran 2012/2013

dapat terbukti.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN



4.1.Diskripsi Hasil Penelitian Perbaikan Pembelajaran

4.1.1. Pelaksanaan Prasiklus

    	 Sebelum perbaikan pembelajaran mata pelajaran PKn tentang lembaga=lembaga pemerintahan Kabupaten pada kelas 4 Semester I SD Negeri Ngurensiti 01 Kecamatan Wedarijaksa  Kabupaten Pati Tahun Pelajaran 2012/2013  dengan indikator “ menyebutkan lembaga-lembaga pemerintahan Kabupaten  hasilnya kurang memuaskan. Dapat disajikan  pada tabel I sebagai berikut :

Tabel .1

Hasil Pra Siklus

		No

		Indikator

		Keterangan



		1

2

3

4

5

6

7

8

		Nilai terndah

Nilai tertinggi

Jumlah nilai

Nilai rata-rata

Banyaknya siswa dengan nilai ≥75

Prosentase siswa dengan nilai ≥ 75

Banyaknya siswa dengan nilai < 75

Prosentase siswa dengan nilai < 75

		40

90

1920

68,5

14

46,6 %

16

53,4 %







	Pada Tabel I menunjukkan  ada 14 siswa atau 46,6 % yang mendapat nilai di atas 75, ada 16 siswa  atau 53,4 % yang mendapat nilai di bawah 75. Jika diperinci hasil evaluasi sebelum perbaikan pembelajaran pada Tabel 2  berikut :













Tabel. 2

Hasil Evaluasi Mata Pelajaran PKn Pra Siklus Perbaikan Pembelajaran

		No

		Rentang Nilai

		Jumlah Siswa



		1

2

3

4

5

6

		31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

81-90

		1

4

9

2

10

4



		

		Jumlah

		30







	Dari Tabel 2 terlihat evaluasi sebelum perbaikan pembelajaran, bahwa dari 30 siswa yang mendapat nilai 31 sampai dengan 40 sebanyak 1 siswa, nilai 41 sampai dengan 50 sebanyak 4 siswa, nilai 51 sampai dengan 60 sebanyak 9 siswa, nilai 61 sampai dengan 70 sebanyak 2 siswa, nilai 71 sampai dengan 80 sebanyak 10 siswa, nilai 81 sampai dengan  90  sebanyak 4 siswa , nilai 91 sampai dengan 100 sebanyak 0 siswa.Bila hasil evaluasi sebelum perbaikan pembelajaran mata pelajaran PKn dengan materi  lembaga-lembaga pemerintah kabupaten/ kota pada  kelas 4 semester   I  SD Negeri Ngurensiti 01 Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati, jika disajikan dalam bentuk diagram maka akan terlihat seperti gambar I berikut :

















Gambar 1

Diagram Hasil Evaluasi Sebelum Perbaikan Pembelajaran Mata Pelajaran PKn



4.1.2. Pelaksanakan Hasil belajar Siklus I

	Perbaikan pembelajaran siklus I pertemuan I dilakukan pada hari Rabu tanggal  12 September 2012 dengan obyek siswa kelas 4 semester I SD Negeri Ngurensiti 01 Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati . Dengan dibantu teman sejawat yang  bertindak sebagai observer, peneliti melaksanakan sesuai dengan rencana, skenario pembelajaran berlangsung dengan baik. Pada akhir pembelajaran, peneliti mengadakan evaluasi hasil belajar untuk mengetahui tingkat keberhasilan. Hasil perbaikan pembelajaran siklus I disajikan pada tabel 3 sebagai berikut :

Tabel. 3

Hasil Perbaikan Pembelajaran Siklus I

		No

		Indikator

		Keterangan



		1

2

3

4

5

6

7

8

		Nilai terndah

Nilai tertinggi

Jumlah nilai

Nilai rata-rata

Banyaknya siswa dengan nilai ≥ 7.5

Prosentase siswa dengan nilai ≥ 7,5

Banyaknya siswa dengan nilai < 7,5

Prosentase siswa dengan nilai < 7,5

		50

100

2160

77,1

20

66,6 %

10

33,4 %







	Pada tabel 3 menunjukkan ada 20  siswa atau 66,6 % yang mendapat nilai di atas 75 dan ada 10 siswa atau 33,4 % yang mendapat nilai di bawah 75. Jika diperinci hasil evaluasi perbaikan pembelajaran siklus I seperti pada tabel .4 berikut :

















Tabel. 4

Hasil Perbaikan Pembelajaran Siklus I

		No

		Rentang Nilai

		Jumlah Siswa



		1

2

3

4

5

6

7

		31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

81-90

91-100

		-

2

3

5

12

7

1



		

		Jumlah

		30







	Dari tabel 4 terlihat hasil evaluasi perbaikan pembelajaran siklus I, bahwa dari  30 siswa tidak seorangpun yang mendapat nilai 31-40, nilai 41 sampai dengan 50  sebanyak 2 siswa, nilai 51 sampai dengan 60 sebanyak 3 siswa, nilai 61 sampai dengan 70  sebanyak 5 siswa, nilai 71 sampai dengan 80 sebanyak 12 siswa, nilai 81 sampai dengan  90 sebanyak 7 siswa, nilai 91 sampai dengan  100 sebanyak 1  siswa. Apabila hasil evaluasi perbaikan pembelajaran siklus I mata pelajaran PKn dengan materi lembaga-lembaga pemerintah kabupaten /kota pada  kelas 4 SD Negeri Ngurensiti 01 Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati, disajikan dalam bentuk diagram maka akan terlihat seperti gambar 2 berikut :

















Gambar.2

Diagram Hasil Evaluasi Perbaikan Pembelajaran Siklus I Mata pelajaran PKn

   4.1.3. Pelaksanan Hasil Belajar II.

Perbaikan pembelajaran siklus II dilaksanakan pada hari Rabu tanggal  26 September 2012 dengan obyek siswa kelas 4 semester I SD Negeri Ngurensiti 01 Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati. Dengan dibantu teman sejawat yang bertindak sebagai observer, peneliti melaksanakan sesuai dengan rencana skenario pembelajaran berlangsung dengan baik. Pada akhir pembelajaran, peneliti mengadakan evaluasi hasil belajar untuk mengetahui tingkat keberhasilan. Hasil perbaikan pembelajaran siklus II sebagai berikut.

Tabel. 5

Hasil Perbaikan Pembelajaran Siklus II

		No

		Indikator

		Keterangan



		1

2

3

4

5

6

7

8

		Nilai terndah

Nilai tertinggi

Jumlah nilai

Nilai rata-rata

Banyaknya siswa dengan nilai ≥ 7.5

Prosentase siswa dengan nilai ≥ 7,5

Banyaknya siswa dengan nilai < 7,5

Prosentase siswa dengan nilai < 7,5

		75

100

2445

87,3

28

93,3 %

2

6,7%







	Dari pelaksanaan perbaikan pembelajaran siklus II pada akhirnya pembelajaran PKn pada materi  lembaga-lembaga pemerintahan kabupaten/ kota dengan Indikator “ menyebutkan  lembaga-lembaga pemerintahan kabupaten/ kota pada kelas 4 SD Negeri Ngurensiti 01 Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati dapat berhasil dengan baik dan memuaskan, 28 siswa atau 93,3 % tuntas belajar dengan nilai 75 ke atas sedangkan 2 siswa atau 6,7 belum tuntas . Jika diperinci hasil evaluasi  perbaikan  pembelajaran siklus II seperti pada tabel.6 berikut :









Tabel. 6

Hasil Perbaikan Pembelajaran Siklus II

		No

		Rentang Nilai

		Jumlah Siswa



		1

2

3

4

5

6

7

		31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

81-90

91-100

		-

-

-

2

12

10

6



		

		Jumlah

		30







	  Dari tabel tersebut dapat terlihat hasil evaluasi akhir kegiatan perbaikan     pembelajaran siklus II, bahwa dari  30 siswa tidak  seorangpun yang mendapatkan  nilai 31 sampai dengan 70, nilai 71 sampai dengan 80 sebanyak 13 siswa, nilai 81 sampai dengan 90 sebanyak 11 siswa dan yang mendapatkan nilai 91 sampai dengan 100 sebanyak 6 siswa, hasil evaluasi mata pelajaran PKn pada materi lembaga-lembaga pemerintahan kabupaten / kota pada  kelas 4 semester I SD Negeri Ngurensiti 01 Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati, Pada akhir kegiatan perbaikan pembelajaran siklus II tersebut disajikan dalam diagram maka akan terlitah seperti gambar 3  berikut :



















Gambar.3

Diagram Hasil Evaluasi Perbaikan Pembelajaran Siklus II

	Dari tabel sebelum perbaikan pembelajaran sampai perbaikan pembelajaran  siklus II mata pelajaran  PKn  pada  materi  lembaga-lembaga pemerintahan kabupaten / kota pada kelas 4 Semester I  SD Negeri Ngurensiti  01 Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati disajikan dalam bentuk tabel 7 sebagai  berikut :

Tabel  7

Peningkatan Ketuntasan hasil Belajar dan Peningkatan Nilai rata-rata

		No

		

		Pra Sikulus

		Siklus I

		Siklus II



		

		

		Jml

		%

		Jml

		%

		Jml

		%



		

		Tuntas

Belum Tuntas

		14

16

		46,6

53,4

		20

10

		66,6

43,4

		28

2

		93,3

6,7



		

		Nilai rata-rata

		68,5

		

		77,1

		

		87,3

		







	Dari tabel di atas siswa yang nilainya 75 ke atas pada evaluasi sebelum perbaikan pembelajaran ada 14 siswa atau 46,6 % dari 30 siswa. Pada perbaikan pembelajaran siklus I meningkat siswa yang nilainya 75 ke atas menjadi 20  siswa  atau 66,6 % dan  pada perbaikan pembelajaran siklus II menjadi 28  siswa atau 93,3 %. Pada nilai rata-rata juga mengalami peningkatan yang  signifikan , nilai rata- rata pada pra siklus yaitu  68,5 nilai rata-rata pada siklus I yaitu 77.1 sedangkan pada siklus II yaitu 87.3 maka tidak perlu dilanjutkan perbaikan pembelajaran siklus III karena 93,3 % telah tuntas pada siklus II. Apabila ketuntasan hasil belajar disajikan dalam bentuk dagram, maka akan terlihat seperti gambar 4 sebagai berikut :



Gambar. 4

Diagram Peningkatan Ketuntasan Hasil Belajar Dari Sebelum Perbaikan Pembelajaran Sampai Siklus II

	Peningkatan nilai rata-rata dari sebelum perbaikan pembelajaran (pra siklus)  sampai pada siklus II. Jika disajikan dalam bentuk diagram batang terlihat seperti gambar 5 sebagai berikut :



Gambar.5

Diagram Peningkatan NilaiRrata-rata Mata Pelajaran PKn 

               Gambar 5 menunjukkan diagram peningkatan nilai rata–rata mata pelajaran  PKn pada kelas 4 SD Negeri Ngurensiti 01 Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten  Pati, pada materi lembaga-lembaga pemerintah kabupaten / kota dengan indikator menyebutkan lembaga-lembaga pemerintah kabupaten/ kota. Dari sebelum perbaikan pembelajaran (pra siklus) sampai perbaikan pembelajaran siklus II, sebelum perbaikan pembelajaran nilai rata-rata 68,5 pada perbaikan pembelajaran  siklus I nilai rata-rata 77,1 kenaikan nilai rata-rata 8,6 Pada perbaikan pembelajaran  siklus II nilai rata-rata  87,3 kenaikan nilai rata-rata dari perbaikan pembelajaran siklus I ke perbaikan  pembelajaran  siklus II yaitu 10,2  dapa di lihat pada gambar 5



4.2. Hasil Analisis Data .

4.2.1. Hasil belajar Prasiklus

	 Sebelum perbaikan pembelajran dari  30  siswa yang tuntas belajar 14 siswa atau  hanya 46,6 %  dan 16 siswa atau 53,4 % belum tuntas. Hal ini menunjukkan kegagalan dalam pembelajaran. Setelah peneliti merefleksi ternyata kegagalan itu disebabkan karena hal-hal berikut.

a. Guru kurang tepat menggunakan metode mengajar

b. Guru dalam menjelaskan materi terlalu abstrak

c. Guru belum sama sekali menggunakan model pembelajaran.

	Kegagalan dalam pembelajaran materi lembaga-lembaga pemerintah kabupaten/ kota maka peneliti perlu melakukan perbaikan pembelajaran siklus I

      

4.2.2. Hasil belajar Siklus I

Pada perbaikan pembelajaran siklus I menerapkan metode demonstrasi  dengan model pembelajaran sosiodrama hasil evaluasi yang diperoleh dari 30 siswa ada 10 atau 33,4 % siswa belum tuntas belajar, sedangkan 20 siswa atau 66,6 % yang tuntas belajar. Nilai rata-rata yang diperoleh pada perbaikan pembelajaran siklus I dibandingkan sebelum perbaikan pembelajaran ada peningkatan menjadi  77,1 dari sebelum perbaikan pembelajaran nilai rata-rata hanya 68,5.

	Peneliti merefleksi sebab-sebab kegagalan dalam perbaikan pembelajaran  siklus I, ternyata pada perbaikan pembelajaran siklus I ditemukan hal-hal sebagai berikut.

a. Siswa kurang dilibatkan dalam pembelajaran

b. Guru lebih aktif sendiri dalam pembelajaran.

	Pada metode  demonstrasi dengan model sosiodrama , siswa yang pasif tidak peduli akan pembelajaran, tetapi bermain-main sendiri atau memperhatikan yang lain, materi yang  disampaikan guru tidak diterima siswa yang gagal dalam perbaikan pembelajaran siklus I, maka peneliti masih perlu melaksanakan perbaikan  pemeblajaran siklus II.



4.2.3. Hasil Belajar Belajar Siklus  II

	Pada perbaikan pembelajaran siklus II menerapkan metode demonstrasi dengan model pembelajaran sosiodrama, yang melibatkan seluruh siswa secara langsung dalam pembelajaran, sehingga materi pelajaran akan lebih tahan lama. Menurut Koib dan Suciati (2005: 4.2) belajar melalui pengalaman menekankan pada hubungan yang harmonis antara belajar, bekerja, serta aktifitas  kehidupan dengan penciptaan pengetahuan itu sendiri.

	Peneliti memperoleh hasil pada perbaikan pembelajaran siklus II dari 28  siswa sudah tuntas  atau 93,3 % , dengan nilai rata-rata 87,3   maka mata pelajaran PKn  pada  materi  lembaga-lembaga pemerintahan kabupaten/ kota dengan  indikator menyebutkan lembaga-lembaga pemerintahan kabupaten/ kota, pada kelas 4 semester I SD Negeri Ngurensiti 01 Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati, tidak melanjutkan ke siklus berikutnya.



4.3. Pembahasan.

Sebagian permasalahan dalam penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar PKn pada kelas 4SD Negeri Ngurensiti 01. Hal itu disebabkan guru belum menggunakan model pembalajaran yang tepat untuk membantu siswa mempelajari materi  lembaga-lembaga pemerintah kabupaten/ kota dan propinsi sehingga siswa menganggap bahwa pelajaran PKn itu sulit, membosankan dan tidak menarik. Perlu pemilihan model pembelajaran yang tepat untuk memecahkan masalah tersebut.  Strategi pembelajaran yang dimaksud adalah metode demonstrasi dengan model Pembelajaran sosiodrama. 

Penelitian tindakan kelas ini terdiri dari 2 siklus, penggunaan  metode demonstrasi dengan model pembelajaran sosiodrama pada siklus I dan II dengan materi yang berbeda. Pada siklus I digunakan untuk materi lembaga-lembaga pemerintah kabupaten/ kota sedangkan pada siklus II digunakan untuk materi lembaga-lembaga pemerintah propinsi. 

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa penggunaan metode demonstrasi dengan model pembelajaran sosiodrama ternyata berdampak pada hasil belajar PKn. Hasil belajar PKn yang diperoleh dari nilai tes tertulis menunjukkan peningkatan dari kondisi awal, siklus I dan siklus II.

Berdasarkan perbandingan data kondisi awal, siklus I dan siklus II dapat disimpulkan tindakan yang dilakukan pada siklus I maupun siklus II membawa peningkatan baik aktivitas guru maupun hasil belajar  PKn. Hasil belajar PKn mengalami peningkatan dari rerata skor  68,5 pada kondisi awal menjadi 77,1 pada siklus I dan meningkat menjadi 87,3 pada kondisi akhir. Persentase jumlah siswa yang tuntas belajar meningkat dari 46,6% pada kondisi awal menjadi 66,6 % pada siklus I dan meningkat menjadi 93,3 % pada kondisi akhir.

Meskipun pada kondisi akhir masih ada 2 siswa yang belum tuntas namun hasil penelitian sudah memenuhi indikator keberhasilan, yaitu lebih dari 85%. Ketidaktuntasan  2 siswa tersebut disebabkan beberapa faktor. Satu diantara siswa yang belum tuntas tersebut merupakan siswa yang berkebutuhan khusus. Siswa tersebut sudah 2 kali tinggal kelas dan jarang masuk sekolah. Hal itu yang menyebabkan siswa tersebut tidak dapat mengikuti pembelajaran secara optimal. Sedangkan  satu  diantaranya merupakan siswa yang berkesulitan belajar. Mereka sangat sulit memahami konsep pembelajaran. Tidak hanya pada mata pelajaran PKn namun hampir pada semua mata pelajaran yang diajarkan di kelas 4.

Dengan demikian hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa penggunaan metode demonstrasi dengan model pembelajaran sosiodrama dapat meningkatkan hasil belajar PKn dengan materi lembaga-lembaga pemerintah kabupaten/ kota dan propinsi  bagi siswa kelas  4 SD Negeri  Ngurensiti  01 pada semester 1 tahun pelajaran 2012/2013 dapat terbukti. 













































Tuntas	Pra siklus	Siklus I	Siklus II	14	20	28	Belum tuntas	Pra siklus	Siklus I	Siklus II	16	10	2	







Nilai Rata-rata	Pra Siklus	Siklus I	Siklus II	69	77	89	







Banyak siswa	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	1	4	9	2	10	4	







Banyak Siswa	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	2	3	5	11	7	1	







Banya siswa	61-70	71-80	81-90	91-100	2	12	10	6	
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