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Pertaman No. 16 Desa Tanjungharjo. Dengan jumlah siswa 20 terdiri dari 11 siswa laki-laki 
dan 9 siswa perempuan. 
 Adapun pelaksanaan perbaikan pembelajaran mengambil mata pelajaran Ilmu 
Pengetahuan Alam dengan Standar Kompetensi 5. Memahami Hubungan Sesama 
Makhluk Hidup dan Antara Makhluk Hidup dengan Lingkungannya, Kompetensi Dasar 5.1. 
Mengidentifikasi Beberapa Hubungan Khas (Simbiosis) dan hubungan “ makan dan di 
makan “ antar makhluk hidup (rantai makanan), 5.2. Mendeskripsikan hubungan antara 
makhluk hidup dengan lingkungannya. 
  Waktu penelitian ini dilaksanakan pada pertengahan bulan November sampai 
dengan awal bulan Desember 2011. Penelitian dilaksanakan di kelas IV SD Negeri 1 
Tanjungharjo Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan. Berdasarkan Surat Keputusan 
Kepala Sekolah tentang Pembagian Tugas Guru dalam Pembelajaran Tahun Pelajaran 
2011/2012, Peneliti bertugas sebagai guru kelas IV di SD Negeri 1 Tanjungharjo. 
Penelitian ini mengambil mata pelajaran IPA dan dilaksanakan dalam 2 siklus yaitu: 
a. Siklus 1 dilaksanakan pada hari Kamis, 17 November 2011 
b. Siklus 2 dilaksanakan pada hari Kamis, 21 November 2011 
3.1.2. Karakteristik Subjek Penelitian 
Keadaan Siswa 
   Program Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini dilaksanakan karena kemampuan 
rata-rata siswa kelas IV pada tes formatif semester 1 berada di bawah standar ketuntasan 
belajar. Dari 20 siswa yang terdiri 11 laki-laki dan 9 perempuan hanya terdapat 9 siswa 
atau 47 % yang memiliki nilai di atas KKM 63. Di sisi lain hubungan orang tua siswa dan 
masyarakat di lingkungan siswa kurang membantu adanya pendidikan, hal ini disebabkan 
karena rata-rata pendidikan yang mereka miliki adalah pendidikan dasar dan 90% orang 
tua bermata pencaharian petani dan buruh tani, sehingga sangatlah sulit memberikan 
pengertian tentang pentingnya pendidikan siswa baik di sekolah maupun di rumah, selain 
itu adanya pengertian urusan pendidikan merupakan tanggung jawab sekolah dan 
pemerintah.  
   Dalam melaksanakan PTK peneliti merasakan banyak kekurangan dan kesulitan 
terhadap hasil pembelajarannya maka memanfaatkan tutor teman sejawat untuk 
membantu kelancaran dan memecahkan permasalahan yang muncul. Di samping itu, 
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peneliti juga mendapat dukungan dan bimbingan dari Kepala SD Negeri 1 Tanjungharjo 
yang juga membantu dalam proses perbaikan pembelajaran. 
Keadaan Guru 
   SD Negeri 1 Tanjungharjo memiliki 1 Kepala Sekolah, 8 orang guru yang terdiri 
dari: 5 orang guru kelas (3 orang guru PNS, 2 orang GWB/GTT), 3 orang guru mata 
pelajaran (1 orang guru Pendidikan Agama Islam, 1 orang guru Penjaskes, 1 orang guru 
Bahasa Inggris), dan 1 orang penjaga sekolah. Untuk guru mata pelajaran statusnya 
merangkap dengan SD lain. 
3.2. Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ada dua variabel yaitu variabel bebas (x) dan variabel terikat (y). 
Variabel bebas adalah unsur yang mengikat terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini 
variabel bebasnya adalah diskusi panel. Variabel terikat adalah unsur yang diikat oleh 
adanya variabel yang lain, variabel terikat merupakan gejala sebagai akibat dari variabel 
bebas. Dalam penelitian ini variabel terikatnya adalah peningkatan motivasi dan hasil 
belajar siswa. 
3.3. Prosedur Penelitian  
3.3.1. Perencanaan 
 Dalam kegiatan penelitan yang akan dilaksanakan nanti, peneliti merencanakan 
penelitian sebagai berikut: Penelitian dilaksanakan di kelas IV, mata pelajaran IPA, dengan 
Standar Kompetensi: 5. Memahami Hubungan Sesama Makhluk Hidup dan Antara 
Makhluk Hidup dengan Lingkungannya, Kompetensi Dasar: 5.1. Mengidentifikasi 
Beberapa Hubungan Khas ( Simbiosis ) dan hubungan “ makan dan di makan “ antar 
makhluk hidup ( rantai makanan ), 5.2. Mendeskripsikan hubungan antara makhluk hidup 
dengan lingkungannya pada semester 1 Tahun Pelajaran 2011/2012. 
Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus yang meliputi perencanaan, tindakan, observasi, 
refleksi dan perencanaan perbaikan tindakan dengan diskripsi sebagai berikut : 
    

 Perencanaan
 
 Refleksi 

Tindakan 
 
 

Pengamatan 
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Gambar 1 
Skema PTK 

3.3.2.  Implementasi Tindakan 
Penelitian tindakan kelas ini dilakukan dengan melaksanakan dua siklus yaitu 

siklus I dan siklus II, dimana setiap siklusnya terdiri dari empat tahap yaitu: perencanaan, 
tindakan, pengamatan, dan refleksi. Tiap siklus terdiri dari 1 ( satu ) RPP, dimana setiap 
RPP dilaksanakan dalam 3 x pertemuan.      

   
Siklus I: 
Standar Kompetensi   
5. Memahami Hubungan Sesama Makhluk Hidup dan Antara Makhluk Hidup dengan 

Lingkungannya. 
Kompetensi Dasar 
5.1. Mengidentifikasi Beberapa Hubungan Khas (Simbiosis) dan hubungan “makan dan di 

makan“ antar makhluk hidup (rantai makanan). 
 
Siklus II: 
Standar Kompetensi 
5. Memahami Hubungan Sesama Makhluk Hidup dan Antara Makhluk Hidup dengan 

Lingkungannya. 
Kompetensi Dasar 
5.2. Mendeskripsikan hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. 
 
 
3.3.3.  Pengamatan/ Observasi 
 Selama proses pembelajaran berlangsung teman sejawat mengamati proses 
pembelajaran dengan cermat. Pengamatan dilakukan dalam meliputi beberapa aspek, 
yaitu: aspek guru, aspek siswa, dan proses KBM itu sendiri. Di akhir proses pembelajaran 
teman sejawat memberikan masukan pada peneliti baik secara lisan maupun tertulis 
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sebagai dasar untuk melakukan upaya tindak lanjut, pengamatan dilakukan dengan 
menggunakan lembar observasi. 
3.3.4.  Refleksi 
Siklus 1 
  Dengan berakhirnya perbaikan pembelajaran pada siklus 1, peneliti dan teman 
sejawat mengadakan diskusi tentang proses pembelajaran yang dilaksanakan dan hasil 
yang diperoleh merupakan refleksi bagi peneliti. Adapun refleksi perbaikan pembelajaran 
siklus 1 sebagai berikut:  
 Kelebihan Siklus 1, antara lain: (1) Setelah melaksanakan siklus I, siswa 
mengalami kemajuan dalam memahami materi terbukti siswa yang mencapai KKM 
menjadi 15 siswa dari 20 siswa yang sebelumnya hanya mencapai 9 siswa dari 20 siswa; 
(2) Pada pembelajaran sebelum siklus I ada beberapa siswa yang sudah berani 
menyampaikan pendapat sesuai materi yang diajarkan guru; (3) Kegiatan belajar mengajar 
dilaksanakan tepat waktu 
 Kekurangan Siklus 1, antara lain: (1) Setelah melaksanakan siklus I, masih ada 
beberapa siswa yang belum memahami materi karena guru mendominasi KBM; (2) Ada 
beberapa siswa kurang aktif dalam pembelajaran; (3) Masih terdapat siswa yang tidak 
berani menyampaikan pendapat karena guru terlalu fokus terhadap materi yang 
disampaikan. 
 Fokus yang akan diperbaruhi, antara lain: (1) Pengaktifan siswa dalam KBM; (2) 
Penggunaan dan penyediaan alat peraga tepat; (3) Penggunaan metode; (4) Keberanian 
siswa untuk bertanya. 
Siklus 2 

Pada akhir perbaikan pembelajaran pada siklus II, peneliti dan teman sejawat 
tetap mengadakan diskusi tentang proses pembelajaran yang dilaksanakan dan hasil yang 
diperoleh merupakan refleksi bagi peniliti. Adapun hal-hal yang muncul pada refleksi 
perbaikan pembelajaran  siklus II  sebagai berikut: 
 Kelebihan Siklus 2, antara lain: (1) Setelah melaksanakan siklus 2, siswa  
mengalami kemajuan yang sangat menggembirakan dalam memahami materi terbukti 
siswa yang mencapai KKM menjadi 18 siswa dari 20 siswa yang sebelumnya hanya  
mencapai 15 siswa dari 20 siswa; (2) Siswa lebih berani menyampaikan pendapat karena 
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metode diskusi panel yang digunakan memacu motivasi belajar siswa; (3) Banyak terjadi 
perubahan yang mengarah pada keaktifan dan keberanian siswa, peningkatan 
pemahaman materi pembelajaran, pemanfaatan waktu yang optimal sehingga pada akhir 
evaluasi nilai ketuntasan siswa mengalami peningkatan; (4) Kegiatan belajar mengajar 
dilaksanakan tepat waktu  
 Kekurangan Siklus 2, antara lain: (1) Setelah melaksanakan siklus 2, masih 
terdapat 1 siswa yang belum memahami materi pembelajaran dikarenakan siswa tersebut 
tergolong siswa lamban belajar karena kelambanan 1 siswa tersebut hasil yang dicapai 
kurang penuh; (2) Satu siswa tersebut berani menyampaikan pendapat tetapi kurang 
sesuai dengan materi yang diajarkan guru 
 
3.4.       Data dan Pengumpulan Data 
3.4.1.    Alat Pengumpulan Data 
 Alat pengumpulan data, sebagai alat pengumpulan data berupa angket siswa, 
lembar jurnal siswa, lembar observasi dari siswa dan guru, lembar LKS, dan lembar 
evaluasi. 
3.4.2.   Teknik Pengumpulan Data 
 Dalam penelitian ini pengumpulan data menggunakan teknik tes dan non tes. Tes 
tertulis digunakan pada akhir siklus I dan siklus II, yang terdiri atas materi tentang Makhluk 
hidup dan lingkungannya. Sedangkan teknik non tes meliputi observasi, jurnal siswa, dan 
dokumentasi. Observasi dilakukan pada saat pelaksanaan penelitian tindakan kelas, jurnal 
belajar dilakukan setelah pelaksanaan siklus I dan siklus II, sedangkan teknik dokumentasi 
digunakan untuk mengumpulkan data tentang keaktifan dalam proses kegiatan belajar. 
 
 
3.5       Validitas dan Reliabilitas  
3.5.1.   Uji Validitas Tes 
 Menurut Suharsini Arikunto (2006 : 18) validitas adalah suatu ukuran yang 
menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan suatu instrumen. Suatu tes atau alat ukur dikatakan 
valid jika pernyataan pada tes atau alat ukur tersebut mampu untuk mengungkap sesuatu 
yang hendak diukur. Uji validitas dilakukan dengan bantuan SPSS 16,0. Dasar 
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pengambilan keputusan item yang valid berdasarkan kriteria Singgih Santoso ; 2003 
(Wahyuningsih, 2009:28) bahwa sebuah item instrumen penelitian dianggap valid jika 
memilki coefisien corrected item to total correlation  ≥  0.1. Kategori inilah yang digunakan 
untuk menetukan apakah item valid atau tidak. Sebuah instrumen memiliki validitas yang 
tinggi apabila butir-butir yang membentuk instrumen tersebut tidak menyimpang dari fungsi 
instrumen. Sebuah instrumen dikatakan memiliki validitas tinggi apabila faktor-faktor yang 
merupakan bagian dari instrumen tersebut tidak menyimpang dari fungsi instrumen. 
 Hasil uji yang dilakukan dari 15 soal, ada 3 soal yang tidak valid ditunjukkan pada 
soal nomor : 8, 10, dan 14 sedangkan soal yang valid ditunjukkan pada nomor : 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, dan 15. Agar lebih jelas dapat dilihat pada lampiran uji validitas. 
 
3.5.2.    Uji Reliabilitas Tes  
 Menurut Ghozali (2004:111) reliabilitas adalah ukuran konsistensi internal dari 
indikator-indikator sebuah variabel yang menunjukkan derajad sampai dimana masing-
masing indikator itu mengindikasikan sebuah variabel bentukan yang umum. Uji realibilitas 
dimaksudkan untuk melihat konsistensi instrumen. Uji reliabilitas dilakukan dengan 
bantuan SPSS 16,0. Reliabilitas dapat diartikan sejauh mana insrumen itu dapat 
diandalkan ( Azwar : 2000 ). 
 Uji reliabilitas penelitian adalah dengan menggunakan teknik alpha yang 
dikembangkan oleh George dan Mallery : 1955 ( Arunita, 2009:30 ) untuk menentukan 
tingkat reliabilitas instrumen menggunakan kriteria sebagai berikut : 
α        ≤     0,7  : tidak dapat diterima 
0,7 <  α  < 0,8  : dapat diterima 
0,8 <  α  ≤ 0,9  : reliabilitas bagus 
α        >     0.9  : reliabilitas memuaskan 
 Instrumen yang digunakan dalam penelitian selain harus valid, juga harus 
reliabelitas. Berdasarkan teknik alpha tersebut, dibawah ini disajikan tabel hasil uji 
reliabilitas instrumen sebelum penelitian. 

Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Pre Tes Sebelum Penelitian 
Di SD Negeri 1 Tanjungharjo Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan 

 




