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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
4.1   Pelaksanaan Tindakan 
4.1.1 Kondisi Awal 

Hasil belajar IPA siswa kelas V SD Negeri 1 Ngembak Kecamatan Purwodadi 
Kabupaten Grobogan semester I tahun pelajaran 2011/2012 pada Mengidentifikasi cara 

penyesuaian diri hewan dan tumbuhan dengan lingkungan tertentu untuk mempertahankan hidup   
sebelum diadakan penetian belumlah tuntas. Hal ini disebabkan guru lebih banyak 
melakukan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) hanya berceramah saja tanpa disertai 
penemuan, metode kurang bervariasi serta kurang melibatkan siswa, mendominasi 
waktu dalam kegiatan belajar mengajar, membatasi kreatifitas siswa, dan belum 
memberikan layanan bimbingan belajar dalam pembelajaran. Sehingga setelah diadakan 
evaluasi belajar pada akhir pembelajaran dengan materi Mengidentifikasi cara penyesuaian 

diri hewan dan tumbuhan dengan lingkungan tertentu untuk mempertahankan hidup, hasil 
evaluasi belajar siswa tersebut masih jauh dari harapan dan tujuan pembelajaran. 

Siswa dinyatakan berhasil atau tuntas jika nilai pembelajaran pada Kompetensi 
Dasar pokok pelajaran tersebut adalah 65. Sehingga siswa yang belum mendapatkan 
nilai 65 dikategorikan belum tuntas belajarnya. Siswa kelas V SD Negeri 1 Ngembak 
yang belum tuntas hasil belajarnya pada Mengidentifikasi penyesuaian diri hewan dan 
tumbuhan dengan lingkungan tertentu untuk mempertahankan hidup, sebanyak 19 siswa 

dari 28 siswa. Selengkapnya dapat dibaca tebel  distribusi frekuensi hasil belajar pra 
siklus. 

Tabel. 5 
Hasil belajar IPA Pra Siklus Kelas V SDN 1 Ngembak 

Semester 1/2011=2012 
 

No Ketuntasan Frekwensi Prosentasi 
1 Tuntas  9 32,14% 
2 Tidak tuntas 19 67,86% 
3 Jumlah 28 100 % 
4 Rata-rata 55  
5 Nilai tertinggi 70  
6 Nilai terendah 40  
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Gambar. 2 
Ketuntasan Hasil Belajar IPA Pra Siklus  Kelas V SD Negeri 1 Ngembak 
 

Data tersebut tampak bahwa tingkat ketuntasan belajar sebelum diadakan tindakan 
sangat rendah. Nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditentukan adalah 65, 
mayoritas siswa belum dapat mencapainya yang dapat dilihat dari modus dan ketuntasan 
klasikal hanya 32,14 % dari 28 siswa dengan nilai rata-rata 55. Hal ini menunjukkan 
rendahnya hasil belajar IPA siswa pada pembelajaran Pra Siklus. Terlihat pula adanya 
ketimpangan yang cukup besar antara nilai tertinggi dan terendah.  Dari hasil analisis data 
tersebut dijadikan sebagai sempel penelitian. Penelitian dilaksanakan selama 2 siklus dan 
setiap siklus dilakukan 3 pertemuan, 2 kali pertemuan penyampaian materi dan evaluasi 
serta 1 kali pertemuan remidi dan pengayaan.  
4.1.2  Siklus 1 
4.1.2.1  Tahap Perencanaan 

Pada tahap ini peneliti mempersiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri dari 
rencana pembelajaran berbasis inkuiri pada materi pokok mengidentifikasi fungsi organ 
tubuh manusia dan hewan, soal tes formatif 1 dan alat-alat pembelajaran yang 
mendukung.  
  

32%

68%

Ketuntasan Hasil Belajar IPA Pra Siklus

tuntas tidak tuntas
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.  4.1.2.2   Tahap Kegiatan dan Pelaksanaan  

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk siklus I dilaksanakan pada tanggal 7 
Nopember 2011 di Kelas V dengan jumlah siswa 28 siswa. Dalam hal ini peneliti bertindak 
sebagai guru. Adapun proses belajar mengajar mengacu pada rencana pelajaran yang 
telah dipersiapkan. Pengamatan (observasi) dilaksanakan bersamaan dengan pelaksaaan 
belajar mengajar. Langkah-langkah pertemuan pertama dan kedua sama, hanya beda 
pada indicator  adapun langkah-langkahnya adalah: 1) menyampaikan tujuan dan 
kompetensi dasar yang akan dicapai. 2) memberikan motivasi dengan tanya jawab yang 
berhubungan dengan materi.  
 Pertemuan pertama siklus 1 kegiatan inti: 1) menjelaskan materi dengan 
menggunakan media gambar hewan ular, unta, harimau, cicak, kucing, elang, itik, pelatuk. 
2) memandu siswa membuat kelompok dan tempat uduk 3) memberikan tugas kelompok 
untuk melakukan observasi objek yang ditunjukkan oleh guru lalu didiskusikan dengan 
kelompoknya 4) demonstrasikan hasil kerja kelompok dan kelompok yang lain menanggapi  

Pada kegiatan akhir1) guru member penguatan 2) memberi latihan soal 3) member 
tugas rumah dan 4) menginformasikan pembelajaran yang akan datang. 

Pertemuan kedua iklus 1 langkah-langkah kegiatan pembelajaran berbasis inkuiri 

hampir sama dengan pertemuan pertama. Sebelum pembelajaran inti didahului dengan 
mengoreksi tugas rumah yang diberikan pada pertemuan pertama. Pada penjelasan 
materi media yang digunakan sama dengan pertemuan pertama karena pada pertemuan 
ke dua  indikatornya adalah cara hewan melindungi diri dari serangan musuh untuk 
mempertahankan hidup. Pada akhir proses belajar mengajar siswa diberi soal evaluasi 
siklus 1 dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan tindakan guru yang telah 
dilakukan dengan menerapkan pembelajaran berbasis inkuiri.  

Pada pertemuan ke tiga guru melakukan tindak lanjut dengan cara memberikan 
remidial bagi siswa yang tidak tuntas dan pengayaan bagi siswa yang tuntas pada 
pelajaran IPA materi penyesuaian diri hewan dengan lingkungan tertentu dan melindungi 
diri dari serangan musuh untuk mempertahankan hidup. 
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4.1.2.3   Hasil Tindakan 

Keaktivitas siswa selama mengikuti pembelajaran IPA dengan menerapkan 
pembelajaran berbasis inkuiri pada siklus 1 memperoleh penilaian yang dilakukan oleh 
observer tertera pada Tabel 6 di bawah ini. 

Tabel. 6 
Hasil Penilaian Aktivitas Siswa Kelas V SD Negeri 1 Ngembak pada Siklus 1 

 
Pelaksanaan Skor yang diperoleh Presentase Kriteria 

Pertemuan 1 30 53,57 Kurang 

Pertemuan 2 37 66,07 Cukup baik 

 
Pada pertemuan pertama siklus 1 aktivitas siswa hanya 53,57 % dengan kategori 

kurang dan pada pertemuan ke dua presentaenya 66,07% dengan kategori cukup baik. 
Secara klasikal aktivitas siswa kelas V kurang berani bertanya ataupun mengemukakan 
pendapat ini dikarenakan anak masih canggung. 

Hasil belajar siswa dari evaluasi yang dilaksanakan pada pertemuan kedua siklus 1 
sebelum diadakan perbaikan dan pengayaan tertera pada Tabel 7 di bawah ini 

                                 Tabel. 7 
Hasil belajar IPA  Siklus I Kelas V SDN 1 Ngembak 

Semester 1/2011-2012 
 

No Ketuntasan Frekwensi Prosentasi 
1 Tuntas  17 60,71% 
2 Tidak tuntas 11 39,39% 
3 Jumlah 28 100 % 
4 Rata-rata 66,07  
5 Nilai tertinggi 90  
6 Nilai terendah 40  

 
Dari hasil belajar IPA siklus I dapat dijelaskan bahwa dengan menerapkan 

pembelajaran berbasis inkuiri diperoleh nilai rata-rata prestasi belajar siswa adalah 66,07 
dan ketuntasan belajar mencapai 60,71% atau ada 17 siswa  dari 28 siswa sudah tuntas 
belajar. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pada siklus pertama secara klasikal siswa 
belum tuntas belajar, karena siswa yang memperoleh nilai ≥ 65 hanya sebesar 60,71% 
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lebih kecil dari persentase ketuntasan yang dikehendaki yaitu sebesar 75%. Hal ini 

disebabkan karena siswa masih canggung dengan diterapkannya pengajaran berbasis 
inkuiri.  Ketuntasan hasil belajar IPA siklus 1 kelas V SD Negeri 1 Ngembak Kecamatan 
Purwodadi Kabupaten Grobogan bisa dilihat pada gambar 2 di bawah ini. 
 
 

 
Gambar 3 
Ketuntasan Hasil Belajar IPA Siklus 1 Siswa Kelas V SD Negeri 1 Ngembak 
4.1.2.4  Hasil Observasi 
 Penilaian dilakukan oleh observer pada proses pembelajaran berlangsung dengan 
cara melakukan pengamatan menggunakan lembar observasi kinerja guru dalam 
menerapkan  pembelajaran berbasis inkuiri  memperoleh penilaian tampak pada Tabel 8  
 
 
 
 
 
 
 
 

32%

68%

Ketuntasan Hasil Belajar IPA  Siklus 1

tuntas tidak tuntas



 
 

32 
 

 
 

Tabel. 8 
Hasil Penilaian Guru dalam Menerapkan Pembelajaran Berbasis Inkuiri Siklus 1 

Pertemuan pertama 
 

 
NO ASPEK YANG DIAMATI Dilaku

kan  
Tid
ak Skor 

I KEGIATAN AWAL PEMBELAJARAN    
1 Menyiapkan kondisi kelas dan peralatan √  2 
2 Memberi motivasi pada siswa √  2 
3 Melakukan apersepsi √  3 
4 Menyampaikan tujuan dan kegiatan yang akan dilakukan √  2 
II KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN    
1 Membagi siswa dalam kelompok √  4 
2 Merumuskan   masalah/tugas   yang   dipelajari   dan   

mengorganisasikan  kelas 
√  3 

3 Memberikan tugas kelompok √  2 
4 Melakukan observasi terhadap objek  √  2 
5 Meminta siswa berdiskusi dalam kelompoknya √  2 
6 Meminta dan membantu siswa menganalisis hasil 

pengamatannya dan menyimpulkan materi berdasarkan 
pengalaman yang diperoleh 

 
√ 

  
2 

7 Menjadi fasilitator saat demonstrasi dan menyajikan hasil 
kerja kelompok didepan kelas 

√  2 

8 Tanggapan, pertanyaan dan masukan dari kelompok lain √  3 
III KEGIATAN AKHIR    
1 Memberi penguatan terhadap materi yang sudah 

dibahas. 
√  2 

2 Melakukan evaluasi. √  3 
3 Melakukan tindak lanjut √  2 

Jumlah Skor   36 
Presentase Nilai   60 

Kategori   cukup 
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Pada pertemuan kedua silkus 1 kinerja gur sudah meningkat bila dibandingkan 

dengan pertemuan pertama ini bisa dilihat pada Tabel 9. 
 
 

Tabel. 9 
Hasil Penilaian Guru dalam Menerapkan Pembelajaran Berbasis Inkuiri Siklus 1 

Pertemuan kedua 
 

 
NO ASPEK YANG DIAMATI 

Dil
aku
kan  

Tidak Skor 

I KEGIATAN AWAL PEMBELAJARAN    
1 Menyiapkan kondisi kelas dan peralatan √  3 
2 Memberi motivasi pada siswa √  3 
3 Melakukan apersepsi √  3 
4 Menyampaikan tujuan dan kegiatan yang akan dilakukan √  2 
II KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN    
1 Membagi siswa dalam kelompok √  4 
2 Merumuskan   masalah/tugas   yang   dipelajari   dan   

mengorganisasikan  kelas 
√  3 

3 Memberikan tugas kelompok √  2 
4 Melakukan observasi terhadap objek  √  3 
5 Meminta siswa berdiskusi dalam kelompoknya √  3 
6 Meminta dan membantu siswa menganalisis hasil 

pengamatannya dan menyimpulkan materi berdasarkan 
pengalaman yang diperoleh 

 
√ 

  
3 

7 Menjadi fasilitator saat demonstrasi dan menyajikan hasil 
kerja kelompok didepan kelas 

√  2 

8 Tanggapan, pertanyaan dan masukan dari kelompok lain √  3 
III KEGIATAN AKHIR    
1 Memberi penguatan terhadap materi yang sudah 

dibahas. 
√  3 

2 Melakukan evaluasi. √  3 
3 Melakukan tindak lanjut √  3 

Jumlah Skor   43 
Presentase Nilai   71,66 

Kategori   baik 
 
Pada pembelajaran siklus 1 petemuan kedua aspek yang direncanakan sudah 

dilaksanakan tapi belum maksimal. 
4.1.2.5   Hasil Refleksi 
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Pada tahap ini akan mengkaji proses pembelajaran pada siklus 1 dengan 

melibatkan 2 teman sejawat dengan tujuan agar mendapatkan kritik dan saran dari teman 
sejawat selaku observer. Menurut hasil pengamatan observer pada pertemuan pertama 
dan kedua siklus 1 kinerja guru mendapat nilai presentase 53,57% dan 66,07 % karena 
dalam proses pembelajaran guru kurang maksimal dan siswa kurang aktiv, masih ada 
anak yang berbicara dengan teman sebangku. Saran dari observer agar memberi saran 
pada anak yang berbicara sendiri waktu guru menerangkan dan untuk guru agar lebih baik 
dalam mempersiapkan pembelajaran. 
4.1.3   Siklus 2 
4.1.3.1   Tahap perencanaan  

Pada tahap ini peneliti mempersiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri dari 
rencana pelajaran 2, soal evaluasi II dan alat-alat pengajaran yang mendukung. 
Pelaksanaan siklus 2 tanggal 19 Nopember 2011 dan dilakukan 3 kali pertemuan. Pada  
perencanaan menyusun: 1) rencana pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran 
berbasis inkuiri memanfaatkan media kongkrit dan gambar pada mengidentifikasi 
penyesuaian diri tumbuhan untuk mempertahankan hidup. 2) Menyiapkan media 
pembelajaran :tumbuhan berduri ( mawar,bambu,eforbia) dan gambar tumbuhan enceng 

gondok,teratai,kantong semar,venus 3) menyiapkan lembar observasi kinerja guru dan 
aktivitas belajar  siswa yang digunakan dalam pengamatan oleh observer 4) menyiapkan 
soal evaluasi dengan materi penyesuaian diri tumbuhan untuk mempertahankan hidup. 
4.1.3.2  Tahap Kegiatan dan Pelaksanaan 

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk siklus II dilaksanakan pada tanggal 
19 Nopember  2011 di Kelas V dengan jumlah siswa 28 siswa. Dalam hal ini peneliti 
bertindak sebagai guru. Adapun proses belajar mengajar mengacu pada rencana 
pelajaran dengan memperhatikan revisi pada siklus I, sehingga kesalah atau kekurangan 
pada siklus I tidak terulang lagi pada siklus II. Pengamatan (observasi) dilaksanakan 
bersamaan dengan pelaksanaan belajar mengajar. Pada awal pertemuan guru : 1) 
menyampaikan tujuan dan kompetensi dasar yang akan dicapai. 2) memberikan motivasi 
dengan tanya jawab yang berhubungan dengan materi.  

Pada kegiatan inti guru : 1) menjelaskan materi pembelajaran menggunakan 
tumbuhan mawar,bambu, eforbia, enceng gondok,teratai, kantong semar. 2) Membantu 
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siswa untuk membuat kelompok dan mengatur tempat duduk. 3) Memberikan tugas 

kelompok berupa lembar kerja. 4) Menyuruh siswa berdiskusi untuk menyelesaikan tugas. 
5) Guru berkeliling membantu siswa yang mengalami kesulitan. 6) Demonstrasi dan 
menyajikan hasil kerja kelompok 7) Kelompok lain menanggapi,  bertanya dan memberi 
masukan 8) Guru meminta siswa untuk merangkum hasil kegiatan pembelajaran. 

Pertemuan kedua iklus 2 langkah-langkah kegiatan pembelajaran berbasis inkuiri 
hampir sama dengan pertemuan pertama. Sebelum pembelajaran inti didahului dengan 
mengoreksi tugas rumah yang diberikan pada pertemuan pertama. Pada penjelasan 
materi media yang digunakan sama dengan pertemuan pertama. Pada akhir proses 
belajar mengajar siswa diberi soal evaluasi siklus 2 dengan tujuan untuk mengetahui 
tingkat keberhasilan tindakan guru yang telah dilakukan dengan menerapkan 
pembelajaran berbasis inkuiri.  

Pada pertemuan ke tiga guru melakukan tindak lanjut dengan cara memberikan 
remidial bagi siswa yang tidak tuntas dan pengayaan bagi siswa yang tuntas pada 
pelajaran IPA materi penyesuaian diri tumbuhan dengan lingkungan tertentu untuk 
mempertahankan hidup. 
4.1.3.3   Hasil Tindakan 

Keaktivitas siswa selama mengikuti pembelajaran IPA dengan menerapkan 
pembelajaran berbasis inkuiri pada siklus 2 memperoleh penilaian yang dilakukan oleh 
observer tertera pada Tabel 10 di bawah ini. 

Tabel. 10  
Hasil Penilaian Aktivitas Siswa Kelas V SD Negeri 1 Ngembak pada Siklus 2 

 
Pelaksanaan Skor yang diperoleh Presentase Kriteria 

Pertemuan 1 49 87,5 Baik 

Pertemuan 2 52 92,85 Baik Sekali 
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Pada pertemuan pertama siklus 2 aktivitas siswa hanya 87,5% dengan kategori baik 

dan pada pertemuan ke dua presentasenya 92,85% dengan kategoribaik sekali. Secara 
klasikal aktivitas siswa kelas V sudah melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan 
yang direncanakan. 

Hasil belajar siswa dari evaluasi yang dilaksanakan pada pertemuan kedua siklus 2 
sebelum diadakan perbaikan dan pengayaan tertera pada Tabel 11 di bawah ini 

Tabel  11 
Hasil belajar IPA  Siklus 2 Kelas V SDN 1 Ngembak 

Semester 1 /2011-2012 
 

No Ketuntasan Frekwensi Prosentasi 
1 Tuntas  24 85,71% 
2 Tidak tuntas 4 14,29% 
3 Jumlah 28 100 % 
4 Rata-rata 65  
5 Nilai tertinggi 90  
6 Nilai terendah 40  

 
                   

                             Dari tabel di atas diperoleh nilai rata-rata prestasi belajar siswa adalah 74,28 dan 
ketuntasan belajar mencapai 85,71 % atau ada 24 siswa dari 28 siswa sudah tuntas 
belajar. Hasil ini menunjukkan bahwa pada siklus II ini ketuntasan belajar secara klasikal 
telah mengalami peningkatan sedikit lebih baik dari siklus I. Adanya peningkatan hasil 
belajar siswa ini karena siswa sudah mulai akrab dengan pengajaran berbasis inkuiri, 
disamping itu ada perasaan senang pada diri siswa dengan adanya cara belajar yang baru 
karena itu adalah pengalaman pertama bagi siswa.  
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Gambar 4 
Ketuntasan Hasil Belajar IPA Siklus 2  

Gambar 4 ketuntasan hasil belajar IPA siklus 2 menunjukkan bahwa hasil belajar 
IPA siswa kelas V SD Negeri 1 Ngembak pada siklus 2 jumlah siswa yang mencapai ≥ 65 
atau yang memenuhi KKM meningkat. Pada siklus 2 hasil yang dicapai sudah melebihi  
standart yang ditetapkan pada indicator kinerja pada penelitian ini yaitu 75 %. Objek 
penelitian kelas V dengan jumlah siswa 28, dari data jumlah siswa yang tuntas 86%  (24 
siswa) dan nilai rata-rata pada siklus 2 74,28% maka  hasil ini sudah menunjukkan 
keberhasilan individu dan sesuai dengan indicator keberhasilan penelitian. 
4.1.3.4  Hasil Observasi 
 Penilaian dilakukan oleh observer pada proses pembelajaran berlangsung dengan 
cara melakukan pengamatan menggunakan lembar observasi kinerja guru dalam 
menerapkan  pembelajaran berbasis inkuiri  memperoleh penilaian tampak pada Tabel 12 
di bawah ini. 

Tabel 12 
Hasil Penilaian Kinerja Guru dalam Menerapkan Pembelajaran Berbasis Inkuiri 

Pertemuan Pertama Siklus 2 

NO ASPEK YANG DIAMATI Dilaku
kan  

Tid
ak Skor 

I KEGIATAN AWAL PEMBELAJARAN    
1 Menyiapkan kondisi kelas dan peralatan √  3 
2 Memberi motivasi pada siswa √  3 
3 Melakukan apersepsi √  4 
4 Menyampaikan tujuan dan kegiatan yang akan dilakukan √  3 
II KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN    

86%

14%

Ketuntasan Hasil Belajar siklus 2

tuntas tidak tuntas
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1 Membagi siswa dalam kelompok √  4 
2 Merumuskan   masalah/tugas   yang   dipelajari   dan   

mengorganisasikan  kelas 
√  3 

3 Memberikan tugas kelompok √  4 
4 Melakukan observasi terhadap objek  √  3 
5 Meminta siswa berdiskusi dalam kelompoknya √  3 
6 Meminta dan membantu siswa menganalisis hasil 

pengamatannya dan menyimpulkan materi berdasarkan 
pengalaman yang diperoleh 

 
√ 

  
3 

7 Menjadi fasilitator saat demonstrasi dan menyajikan hasil 
kerja kelompok didepan kelas 

√  3 

8 Tanggapan, pertanyaan dan masukan dari kelompok lain √  3 
III KEGIATAN AKHIR    
1 Memberi penguatan terhadap materi yang sudah 

dibahas. 
√  3 

2 Melakukan evaluasi. √  4 
3 Melakukan tindak lanjut √  3 

Jumlah Skor   49 
Presentase Nilai   87,5% 

Kategori   Baik 
sekali 

Catatan: Kegiatan awal sampai akhir dilakukan dengan baik semua aspek sudah     
dilaksanakan 

 
Pada siklus 2 pertemuan kedua nilai kinerja tertera pada tabel 13 di bawah ini. 

Tabel 13 
Hasil Penilaian Kinerja Guru dalam Menerapkan Pembelajaran Berbasis Inkuiri 

Pertemuan Kedua Siklus 2 

NO ASPEK YANG DIAMATI Dilaku
kan  

Tid
ak Skor 

I KEGIATAN AWAL PEMBELAJARAN    
1 Menyiapkan kondisi kelas dan peralatan √  4 
2 Memberi motivasi pada siswa √  4 
3 Melakukan apersepsi √  4 
4 Menyampaikan tujuan dan kegiatan yang akan dilakukan √  4 
II KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN    
1 Membagi siswa dalam kelompok √  4 
2 Merumuskan   masalah/tugas   yang   dipelajari   dan   

mengorganisasikan  kelas 
√  4 

3 Memberikan tugas kelompok √  4 
4 Melakukan observasi terhadap objek  √  4 
5 Meminta siswa berdiskusi dalam kelompoknya √  3 
6 Meminta dan membantu siswa menganalisis hasil 

pengamatannya dan menyimpulkan materi berdasarkan 
 

√ 
  

4 
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pengalaman yang diperoleh 
7 Menjadi fasilitator saat demonstrasi dan menyajikan hasil 

kerja kelompok didepan kelas 
√  4 

8 Tanggapan, pertanyaan dan masukan dari kelompok lain √  3 
III KEGIATAN AKHIR    
1 Memberi penguatan terhadap materi yang sudah 

dibahas. 
√  4 

2 Melakukan evaluasi. √  4 
3 Melakukan tindak lanjut √  3 

Jumlah Skor   57 
Presentase Nilai   95% 

Kategori   Baik 
sekali 

Kinerja guru pada pertemuan kedua siklus 2 memperoleh skor 57 dengan 
presentase 95% ini dikategorikan baik sekali. 
4.1.3.5   Refleksi 
          Pada tahap ini akan dikaji apa yang telah terlaksana dengan baik maupun yang 

masih kurang baik dalam proses belajar mengajar dengan penerapan pembelajaran 
berbasis inkuiri. Dari data-data yang telah diperoleh dapat duraikan sebagai berikut:  
1) Selama proses belajar mengajar guru telah melaksanakan semua pembelajaran 

dengan baik. Meskipun ada beberapa aspek yang belum sempurna, tetapi presentase 
pelaksanaannya untuk masing-masing aspek  cukup besar. 

2) Berdasarkan data hasil pengamatan diketahui bahwa siswa aktif selama proses belajar 
berlangsung. 

3) Kekurangan pada siklus-siklus sebelumnya sudah mengalami perbaikan dan 
peningkatan sehingga menjadi lebih baik. 

4) Hasil belajar siswsa pada siklus 2 mencapai ketuntasan. 
4.2  Hasil Analisis Data  

Pengamatan yang dilakukan oleh observer menghasilkan data hasil belajar IPA 
dengan menerapkan pembelajaran berbasis inkuiri pada kelas V pada siklus 1 dan  2 
sebagai berikut. 
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4.2.1   Kinerja Guru Dengan Menerapkan Pembelajaran Berbasis Inkuiri. 
Hasil penilaian guru bisa dilihat pada tabel 14 di bawah ini 

Tabel. 14 
Perbandingan Kegiatan Guru dengan Menerapkan Pembelajaran Berbasis 

Inkuiri Siklus 1 dan Siklus 2 
Aktivitas Mengajar Perolehan 

Skor 
Skor 

Maksimum 
Nilai 

Presentase 
Kriteria 

Siklus 1 
Pertemuan ke 1 

36 60 60% Cukup 

Siklus 1 
Pertemuan ke 2 

43 60 71,66% Baik 

Siklus 2 
Pertemuan ke 1 

49 60 87,5% Baik Sekali 

Siklus 2 
Pertemuan ke 2 

57 60 95% Baik Sekali 

 
Jika dilihat dari indicator yang ditetapkan ≥ 75% dari seluruh kegiatan pembelajaran 

dengan menerapkan pembelajaran berbasis inkuiri maka dapat dikatakan kegiatan 
pembelajaran siklus 2 berhasil. Peningkatan kinerja guru dapat dilihat pada diagram 

batang di bawah ini. 

 
Gambar 5 
Perbandingan Kinerja Guru siklus 1 dan siklus 2 
 
 
 
 
 

Siklus 1 
Pertemuan 1

Siklus 1 
Pertemuan 2

Siklus 2 
Pertemuan 1

Siklus 2 
Pertemuan 2

60%
72%

87,5%
95%

Perbandingan Kinerja Guru Siklus 1 dan 
Siklus 2
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4.2.2  Hsil Belajar IPA  Siswa Kelas V SDN 1 Ngembak. 
Hasil belajar IPA siswa SDN 1 Ngembak dari pencatatan guru dan observer dapat 

dilihat pada tabel 15 di bawah ini. 
Tabel. 15 

Perbandingan Ketuntasan Hasil Belajar dan Nilai Rata-rata Siswa Kelas V SD Negeri 
1 Ngembak Siklus 1 dan 2 

 
No Ketuntasan Pra Siklus Siklus 1 Siklus 2 

  f % F % F % 
1 Tuntas 9 32 17 61 24 86 
2 Tidak Tuntas 19 68 11 39 4 14 

Jumlah 28 100 28 100 28 100 
Minimum 30  40  60  
Maksimum 80  90  90  
Rata-rata 57  66  74  

 
Pada tabel 15 tertera kenaikan dari pra siklus sampai siklus 2 hasil belajar siswa 

yang dicapai, lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 6 di bawah ini. 
 

 
 

Gambar  6 
Grafik Kenaikan HasilBelajar IPA Siswa Kelas V SD Negeri 1 Ngembak pra 
siklius,siklus 1, dan siklus 2 

Dari gambar 6 tertera kenaikan dari pra siklus sampai siklus 2, yaitu pra siklus yang 
tuntas hanya 9 nilai rata-rata 57 pada siklus 1 yang tuntas 17 nilai rata-rata 66 dan pada  

 

Tuntas Tidak Tuntas Nilai Rata-rata
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Kenaikan Hasil Belajar IPA Siswa Pra 
siklus,siklus 1 dan siklus 2

Pra Siklus Siklus 1 Siklus 2
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siklus 2 yang tuntas 24 nilai rata-rata 74 secara klasikal ketuntasannya 86% 

sehingga penelitian ini sudah melebihi indikator keberhasilan 75% yang ditargetkan. 
Diagram 4.1 
Hasil belajar IPA Pra Siklus,Siklus 1 dan Siklus 2 
4.3   Pembahasan 
4.3.1  Ketuntasan Hasil Belajar Siswa 

Melalui hasil peneilitian ini menunjukkan bahwa pengajaran berbasis inkuiri memiliki 
dampak positif dalam meningkatkan prestasasi belajar siswa. Hal ini dapat dilihat dari 
semakin mantapnya pemahaman dan penguasaan siswa terhadap materi yang telah 
disampaikan guru selama ini (ketuntasan belajar meningkat dari sklus I, II) yaitu masing-
masing 60,71 %, 85,71 %. Pada siklus II ketuntasan belajar siswa secara klasikal telah 
tercapai. Kenaikan hasil belajar IPA bisa dilihat pada tabel 16. 

 
           Tabel 16 

Hasil Belajar Siswa IPA Pra Siklus,Siklus 1 dan Siklus 2 Kelas V 
 SDN 1 Ngembak 

Kategori Pra Sklus 1 Siklus 2 
Tuntas 9 17 24 
Tidak Tuntas 19 11 4 
Jumlah 28 28 28 

 
4.3.2  Kemampuan Guru dalam Mengelola Pembelajaran  

Berdasarkan analisis data, diperoleh aktivitas siswa dalam proses pembelajaran 
berbasis inkuiri dalam setiap siklus mengalami peningkatan. Hal ini berdampak positif 
terhadap proses mengingat kembali materi pelajaran yang telah diterima selama ini, yaitu 
dapat ditunjukkan dengan meningkatnya nilai rata-rata siswa pada setiap siklus yang terus 
mengalami peningkatan. 
4.3.3  Aktivitas Guru dan Siswa Dalam Pembelajaran  

Berdasarkan analisis data, diperoleh aktivitas siswa dalam proses pembelajaran IPA 
dengan pengajaran berbasis inkuiri yang paling dominan adalah bekerja dengan  
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menggunakan alat/media, mendengarkan/ memperhatikan penjelasan guru, dan 

diskusi antar siswa/antara siswa dengan guru. Jadi dapat dikatakan bahwa aktivitas isiswa 
dapat dikategorikan aktif. 

Sedangkan untuk aktivitas guru selama pembelajaran telah melaksanakan langkah-
langkah pengajaran berbasis inkuiri dengan baik. Hal ini terlihat dari aktivitas guru yang 
muncul di antaranya aktivitas membimbing dan mengamati siswa dalam mengerjakan 
kegiatan, menjelaskan/melatih menggunakan alat, memberi umpan balik/evaluasi/tanya 
jawab dimana prosentase untuk aktivitas di atas cukup besar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


