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Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan, dengan Standar Kompetensi: 5. Memahami 
Hubungan Sesama Makhluk Hidup dan Antara Makhluk Hidup dengan Lingkungannya, 
dan 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 Tindakan Kelas dilakukan pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 
Alam, karena selama ini siswa kurang berminat untuk mengikuti pembelajaran IPA terbukti 
dengan seringnya siswa ramai sendiri dan tidak memperhatikan penjelasan guru, siswa 
kurang konsentrasi dalam menerima pelajaran IPA, apabila diberi pertanyaan sebagian 
besar siswa tidak dapat menjawab dengan benar, apabila diberi tugas tidak dikerjakan 
dengan sungguh-sungguh, sebagian besar siswa tidak mengerjakan PR. Dengan keadaan 
seperti itu akibatnya setiap diadakan ulangan harian rata-rata kelas selalu rendah. Dari 
hasil ulangan harian diperoleh rata-rata pada pelajaran IPA adalah 60 di bawah KKM 
sebesar 63. 

            
Gambar 2 

Keadaan Kelas Pra Siklus 
4.1.2. Deskripsi Siklus 1 
  Rencana Tindakan Siklus 1, adalah sebagai berikut: (1) Mengidentifikasi masalah 
dan merumuskan masalah, Dalam hal ini peneliti bekerjasama dengan teman sejawat 
untuk mengungkap dan memperjelas permasalahan yang peneliti hadapi dengan maksud 
mencari solusi yang tepat agar hasil yang diperoleh lebih maksimal; (2) Merancang 
pembelajaran dengan menitikberatkan pada pokok-pokok materi yang kurang dikuasai 
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siswa dengan menggunakan alat peraga gambar diam untuk memperjelas materi; (3) 
Pemilihan materi dan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran.yang dipilih peneliti 
adalah mata pelajaran IPA dengan Standar Kompetensi 5 Memahami Hubungan Sesama 
Makhluk Hidup dan Antara Makhluk Hidup dengan Lingkungannya, dan Kompetensi 
Dasar: 5.1. Mengidentifikasi Beberapa Hubungan Khas (Simbiosis) dan hubungan “ makan 
dan di makan “ antar makhluk hidup (rantai makanan), materi pokok Mengidentifikasi 
Beberapa Hubungan Khas (Simbiosis) pada semester 1 Tahun Pelajaran 2011/2012. 
Berdasarkan materi yang dipilih tersebut, kemudian disusun kedalam Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Masing-masing RPP diberikan alokasi waktu 6 x 35 
menit, artinya setiap RPP disampaikan dalam 3 kali pertemuan. Dengan demikian, selama 
siklus 1 terjadi 3 kali pertemuan (RPP terlampir); (4) Pembentukan kelompok diskusi panel. 
Pada siklus 1, siswa dalam satu kelas berjumlah 20 anak dibagi menjadi 2 kelompok yaitu 
kelompok panelis yang terdiri 4 siswa dan kelompok pendengar atau anggota selain 
kelompok panelis dengan memperhatikan heterogenis kemampuan atau prestasi siswa; 
(5) Persiapan alat dan bahan pada siklus 1, yang digunakan yaitu beberapa contoh 
gambar Hubungan makhluk hidup dan lingkungannya. Untuk alat dan bahan disesuaikan 
dengan kompetensi dasar yang disampaikan; (6) Menyusun lembar kerja siswa, lembar 
observasi, dan tes formatif. 
  Implementasi Tindakan Siklus 1, terdiri dari:  (1) Kegiatan Awal meliputi: (a) Guru 
membuka pelajaran dengan salam dan mengabsen siswa; (b) Guru menyiapkan alat 
peraga pembelajaran; (c) Guru memberikan pertanyaan sebagai apersepsi; (d) Guru 
menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. (2) Kegiatan Inti meliputi: (a) 
Guru membentuk kelompok diskusi, pada siklus 1, siswa dalam satu kelas berjumlah 20 
anak dibagi menjadi 2 kelompok yaitu kelompok panelis yang terdiri 4 siswa dan kelompok 
pendengar atau anggota selain kelompok panelis (b) Guru menugaskan beberapa siswa 
untuk menjelaskan Hubungan antar makhluk hidup dan lingkungannya, beberapa 
hubungan khas (simbiosis) dan hubungan “ makan dan di makan “ antar makhluk hidup 
(rantai makanan),  (c) Guru sebagai moderator memberikan pertanyaan singkat pada 
panelis (d) kemudian dilanjutkan tanya jawab dengan kelompok anggota dengan kelompok 
panelis (3) Kegiatan Akhir meliputi: (a) Bersama siswa guru menyimpulkan hasil 
pembelajaran; (b) Guru memberikan tes formatif pada akhir pembelajaran dan siswa  
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mengerjakan  tes  formatif; (c) Guru memberikan penilaian dan menganalisa hasil tes 
formatif; (d) Kegiatan pembelajaran ditutup dengan pemberian motivasi dan salam oleh 
guru. 

 
Gambar 3 

Keadaan Kelas Siklus 1 
 
  Observasi Siklus 1 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 sebagai dasar untuk melakukan upaya tindak lanjut, pengamatan 
dilakukan dengan menggunakan lembar observasi. 
  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 adalah sebagai berikut: 
 Kelebihan siklus 1 adalah: (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 
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 Kekurangan siklus 1 adalah: (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 pada siklus 1 adalah: (1) Pengaktifan siswa dalam 
KBM; (2) Penggunaan dan penyediaan alat peraga tepat; (3) Penggunaan metode; (4) 
Keberanian siswa untuk bertanya  
4.1.3. Deskripsi Siklus 2 
 Rencana Tindakan Siklus 2, adalah sebagai berikut: (1) Mengidentifikasi masalah 
dan merumuskan masalah di siklus 1, Dalam hal ini peneliti berkonsultasi dengan teman 
sejawat untuk mengungkap dan memperjelas permasalahan yang peneliti hadapi dengan 
maksud mencari solusi yang tepat agar hasil yang diperoleh lebih maksimal pada siklus 2; 
(2) Merancang pembelajaran dengan menitikberatkan pada pokok-pokok materi yang 
kurang dikuasai siswa dengan menggunakan alat peraga gambar diam dan penerapan 
metode diskusi panel untuk memperjelas materi; (3) Pemilihan materi dan penyusunan 
(RPP) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. yang dipilih peneliti adalah mata pelajaran 
IPA dengan Standar Kompetensi 5 Memahami Hubungan Sesama Makhluk Hidup dan 
Antara Makhluk Hidup dengan Lingkungannya, dan Kompetensi Dasar: 5.2. 
Mendeskripsikan hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya , hubungan 
makhluk hidup dalam ekosistem pada semester 1 Tahun Pelajaran 2011/2012. 
Berdasarkan materi yang dipilih tersebut, kemudian disusun kedalam Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Masing-masing RPP diberikan alokasi waktu 6 x 35 
menit, artinya setiap RPP disampaikan dalam 3 kali pertemuan. Dengan demikian, selama 
siklus 2 terjadi 1 kali pertemuan (RPP terlampir); (4) Pembentukan kelompok diskusi panel. 
Pada siklus 2, siswa dalam satu kelas berjumlah 20 anak dibagi menjadi 2 kelompok yang 
terdiri dari 1 kelompok panelis yang terdiri dari 4 anak dan 1 kelompok anggota/pendengar 
merupakan kelompok anak yang tidak ditunjuk sebagai panelis; (5) Persiapan alat dan 
bahan dan sarana pada siklus 2, yang digunakan yaitu beberapa contoh gambar 
hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya berupa macam-macam ekosistem, 
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untuk alat dan bahan disesuaikan dengan kompetensi dasar yang disampaikan; (6)  
Menyusun lembar kerja siswa, lembar observasi, dan tes formatif 
 Implementasi Tindakan Siklus 2, terdiri dari:   (1) Kegiatan Awal meliputi: (a) Guru 
memberi salam dan mengabsen siswa; (b) Guru menyiapkan alat peraga pembelajaran; 
(c) Guru memberikan pertanyaan sebagai apesepsi; (d) Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran dan langkah kegiatan yang akan ditempuh. (2) Kegiatan inti (a) Guru 
membentuk kelompok diskusi, pada siklus 1, siswa dalam satu kelas berjumlah 20 anak 
dibagi menjadi 2 kelompok yaitu kelompok panelis yang terdiri 4 siswa dan kelompok 
pendengar atau anggota selain kelompok panelis (b) Guru menugaskan beberapa siswa 
untuk menjelaskan Hubungan antar makhluk hidup dan lingkungannya, hubungan makhluk 
hidup dalam ekosistem,  (c) Guru sebagai moderator memberikan pertanyaan singkat 
pada panelis tentang ekosistem dan macam-macam ekosistem (d) kemudian dilanjutkan 
tanya jawab kelompok anggota dengan kelompok panelis (3) Kegiatan akhir meliputi: (a) 
Bersama siswa guru menyimpulkan hasil pembelajaran; (b) Guru memberikan tes formatif 
pada akhir pembelajaran dan siswa mengerjakan tes formatif; (c) Guru memberikan 
penilaian dan menganalisa hasil tes formatif; (d) Kegiatan pembelajaran ditutup dengan 
pemberian motivasi dan salam penutup dari  guru. 
 

 
Gambar  4 

Keadaan Kelas Siklus 2 
 

 Observasi siklus 2 selama proses pembelajaran berlangsung teman sejawat 
mengamati proses pembelajaran dengan cermat. Pengamatan dilakukan dalam beberapa 
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aspek, yaitu: aspek guru, aspek siswa, dan proses KBM itu sendiri. Di akhir proses 
pembelajaran teman sejawat memberikan saran dan kritik pada peneliti baik secara lisan 
maupun tertulis sebagai dasar untuk mengetahui hasil perbaikan pembelajaran yang 
dilakukan peneliti, pengamatan dilakukan menggunakan lembar observasi. 
 Refleksi 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 pada 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 14 siswa dari 20 siswa; (2) Siswa lebih berani menyampaikan pendapat karena 
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 pada 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 
4.2.  Hasil Analisis Data 
4.2.1. Pra Siklus  
 Hasil evaluasi pada pra siklus bahwa anak yang mencapai KKM 63 hanya  9 dari 
20 siswa kelas IV SD Negeri 1 Tanjungharjo, UPTD Pendidikan Kecamatan Ngaringan 
Kabupaten Grobogan.  
             Adapun hasil evaluasi nilai formatif yang diperoleh dari pembelajaran pra siklus 
adalah sebagai berikut:            
 

Tabel  1 
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Nilai  tes formatif pra siklus perbaikan pembelajaran 

 
 

No Nilai Turus Jumlah 

1 31 - 40 I 1 

2 41 - 50 III 3 

3 51 - 60 IIII II 7 

4 61 - 70 IIII 4 

5 71 - 80 IIII 5 

Jumlah  20 20 

   
 
Keterangan : 
 
Berdasarkan dari tabel 1 Perolehan Nilai Pra Siklus tersebut di atas dapat dibuat diagram 
sebagai berikut : 

 
 

 
Diagram 1. 

 
Perolehan Nilai Tes Formatif Pra Siklus 
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Dari tabel dan diagram perolehan nilai pra siklus tersebut di atas dijelaskan bahwa 
nilai yang diperoleh siswa dalam kelas yang mencapai KKM 63 adalah 47 % atau 9 anak 
dan siswa yang belum mencapai KKM 63 adalah 53 % atau 11 anak, sehingga dapat 
dikatakan bahwa pembelajaran yang dilaksanakan peneliti belum berhasil dan perlu 
diperbaiki dengan mengadakan perbaikan pembelajaran yang dilaksanakan pada tiap-tiap 
siklus.  
4.2.2. Siklus 1 
 Dalam kegiatan siklus 1 terdapat tahapan-tahapan sebagai berikut: 
Hasil Perencanaan 
 Tahap perencanaan dalam pemilihan materi sesuai dengan silabus yang 
selanjutnya diimplementasikan ke dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 
(RPP terlampir).  
Hasil Pelaksanaan 
 Adapun hasil evaluasi dari nilai formatif pada siklus I adalah sebagai berikut: 

 
 
 
 

 
Tabel 2 

 
Perolehan Nilai Siklus I 

 

No Nilai Turus Jumlah 

1 41 - 50 I 1 

2 51 - 60 IIII 4 

3 61 - 70 IIII II 7 

4 71 - 80 IIII  5 

5 81 - 90 II  2 

6 91 - 100 I  1 

Jumlah 20 20 
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Dari tabel 2.  Perolehan Nilai Siklus I tersebut di atas  disajikan dalam bentuk  
diagram  batang sebagai berikut : 

 
Diagram 2 

 
   Perolehan Nilai Siklus I  

 

 
Keterangan : 

 Berdasarkan data dari tabel 1 dan tabel 2 di atas dalam pelaksanaan penelitian, 
diperoleh gambaran bahwa terjadi peningkatan hasil pembelajaran dari 9 siswa yang 
tuntas pada pra siklus menjadi 15 siswa yang tuntas dalam siklus I dari 20 siswa dengan 
KKM 63 di kelas IV SD Negeri 1 Tanjungharjo, UPTD Pendidikan Kecamatan Ngaringan, 
Kabupaten Grobogan.  
Hasil Pengamatan 
 Hasil dari pengamatan yang dilakukan oleh teman sejawat meliputi pengamatan 
terhadap perilaku guru dan perilaku siswa dalam pembelajaran, pengamatan dilakukan 
dengan menggunakan lembar observasi (lampiran 6) adalah sebagai berikut: (1)  Perilaku 
Guru meliputi: (a) Guru memberikan apersepsi dengan baik; (b) Guru menyampaikan 
tujuan pembelajaran yang akan ditempuh; (c) Guru menggunakan alat peraga benda 
dengan baik dan tepat; (d) Guru menerapkan metode secara tepat; (e) Guru mengadakan 
evaluasi sesuai materi yang diajarkan; (f) Guru melaksanakan pembelajaran tepat waktu. 
(2) Perilaku Siswa meliputi: (a) Siswa memperhatikan penjelasan guru dengan baik; (b) 
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Siswa aktif dalam kegiatan belajar mengajar; (c) Keberanian siswa untuk bertanya sudah 
muncul; (d) Motivasi belajar mulai tampak dalam KBM. 
Hasil Refleksi  

Dengan memperhatikan tabel nilai formatif dan memperhatikan selama proses 
kegiatan belajar mengajar pada siklus I diperoleh hasil yang menggembirakan. Hal ini 
dapat dilihat dari data tabel dan diagram di atas diperoleh gambaran telah terjadi 
peningkatan hasil pembelajaran yaitu dari 47 % ketuntasan belajar sebelum perbaikan 
pembelajaran menjadi 74 % ketuntasan belajar pada saat perbaikan siklus I sehingga naik 
27 %. Dengan demikian dapat diketahui bahwa ketuntasan belajar belum dikatakan 
berhasil karena kurang 75 %. Untuk mencapai ketuntasan belajar hingga lebih dari 75 % 
maka peneliti perlu melanjutkan perbaikan pembelajaran yang dilaksanakan pada siklus II 
4.2.3. Siklus II 
Hasil Perencanaan  
 Berdasarkan hasil identifikasi masalah pada siklus I tentang materi materi 
Hubungan antar makhluk hidup dan lingkungannya. pada mata pelajaran IPA di kelas IV, 
SD Negeri 1 Tanjungharjo, UPTD Pendidikan Kecamatan Ngaringan, Kabupaten 
Grobogan ditemukan masalah sebagai berikut: penerapan metode dalam KBM, alat 
peraga kurang, dan siswa tidak berani menyampaikan pendapat, kemudian peneliti 
membuat rencana perbaikan pembelajaran dengan menekankan pada penerapan metode  
yang tepat dan penggunaan alat peraga untuk memotivasi siswa agar berani 
menyampaikan pendapat namun peneliti merasa belum berhasil hal  ini ditunjukkan 
dengan hasil evaluasi pada tes formatif siklus I siswa  yang  memperoleh nilai di atas KKM 
63 mencapai 15 siswa dari 20 siswa dalam kelas sehingga peneliti sangat perlu 
melanjutkan penelitian dengan menyusun rencana perbaikan pembelajaran siklus II 
dengan menekankan pada penerapan metode diskusi panel.  
 
Hasil Pelaksanaan 
 Perbaikan Pembelajaran Siklus II dilaksanakan pada hari Jum’at, tanggal 18 
November 2011 pada jam 07.00 - 08.10. Hal ini didasarkan pada hasil evaluasi pada siklus 
I bahwa anak yang mencapai nilai di atas KKM menjadi 15 siswa dari 20 siswa pada 
materi hubungan antar makhluk hidup dan lingkungannya. dalam mata pelajaran IPA di 
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kelas IV, SD Negeri 1 Tanjungharjo, UPTD Pendidikan Kecamatan Ngaringan Kabupaten 
Grobogan.   
Adapun hasil evaluasi nilai formatif yang diperoleh dari pembelajaran siklus II sebagai 
berikut:   
 

Tabel  3 
 

Perolehan Nilai Siklus II 
 

No Nilai Turus Jumlah 

1 51 - 60  1 1 

2 61 - 70 IIII I 6 

3 71 - 80  IIII  II 7 

4 81 - 90 IIII  5 

5 91 - 100 I 1 

Jumlah  20 20 

 
 

 

Keterangan : 

Dari tabel 3 diatas Nilai Siklus II tersebut dapat dibuat diagram sebagai berikut: 
 
 

Diagram 3 
Perolehan Nilai Siklus II 
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Hasil Pengamatan 

Hasil dari pengamatan yang dilakukan oleh teman sejawat yang meliputi 
pengamatan terhadap perilaku guru dan perilaku siswa dalam pembelajaran dalam siklus 
II, pengamatan dilakukan dengan menggunakan lembar observasi ( lampiran 11 ) adalah 
sebagai berikut : (1) Perilaku Guru meliputi: (a) Apersepsi sudah dilaksanakan guru 
dengan lebih baik; (b) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dengan jelas; (c) Guru 
menggunakan alat peraga gambar diam dengan baik dan tepat; (d) Guru menerapkan 
metode secara tepat dan bervariasi; (e) Guru mengadakan evaluasi sesuai materi yang 
diajarkan; (f) Guru melaksanakan pembelajaran tepat waktu; (g) Guru memberikan 
motivasi belajar pada semua siswa. (2) Perilaku Siswa meliputi: (a) Siswa memperhatikan 
penjelasan guru dengan baik; (b) Siswa aktif dalam kegiatan belajar mengajar; (c) 
Keberanian siswa untuk bertanya semakin sering; (d) Motivasi belajar  semakin  meningkat 
dalam KBM. 
Hasil Refleksi  

Dengan memperhatikan tabel nilai formatif dan memperhatikan selama proses 
kegiatan belajar mengajar pada siklus II diperoleh hasil yang menggembirakan. Hal ini 
dapat dilihat dari data tabel dan diagram di atas diperoleh gambaran telah terjadi 
peningkatan hasil pembelajaran, dari 74 % ketuntasan belajar sebelum perbaikan 
pembelajaran siklus II menjadi 95 % ketuntasan belajar pada saat perbaikan siklus II 
sehingga naik 21 %. dengan demikian dapat diketahui bahwa ketuntasan belajar dikatakan 
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berhasil karena lebih dari 75 %. Peneliti merasa perbaikan pembelajaran yang 
dilaksanakan pada siklus II sudah cukup karena ketuntasan belajar di atas 75%. Untuk 
mendapatkan gambaran lebih jelas tentang peningkatan hasil pembelajaran, diawali dari 
pra siklus, siklus I, dan diakhiri pada siklus II, maka oleh peneliti disajikan dalam tabel dan 
diagram berikut ini : 

 
Tabel  4 

Perolehan Nilai Perbaikan Pembelajaran 
 
 

No Kelas Interval 
Perolehan Nilai Siswa 

Pra Sikus  Siklus I Siklus II 
1   0 - 10 - - - 
2 11 - 20 - - - 
3 21 - 30 - - - 
4 31 - 40 1 - - 
5 41 - 50 3 1 - 
6 51 - 60 7 4 1 
7 61 - 70 4 7 6 
8 71 - 80 5 5 7 
9 81 - 90 - 2 5 
10 91  - 100 - 1 1 

 

Keterangan : 
 Dari tabel 4 Perolehan Nilai Perbaikan Pembelajaran dapat diperjelas dengan 
memperhatikan diagram seperti di bawah ini: 
 
  

                                             Diagram  4 
Perolehan Nilai Perbaikan Pembelajaran 
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Dengan memperhatikan tabel 4 dan diagram 4 tentang perolehan nilai perbaikan 
pembelajaran, dapat dikatakan bahwa tahap perbaikan yang dilakukan peneliti yang 
dimulai dari siklus I dan berlanjut pada siklus II mengalami kemajuan dan peningkatan 
hasil dengan penjelasan sebagai berikut : (1) Pada pra siklus keberhasilan yang diperoleh 
baru mencapai 47 %; (2) Sedangkan pada Siklus I keberhasilan yang diperoleh mencapai 
74 % sehingga naik menjadi 27 %; (3) Pada siklus II keberhasilan yang dicapai 95 %. Jika 
dihitung dari siklus I kenaikan yang diperoleh hingga 21 %.  
 Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwa tahapan dalam hasil penelitian 
yang dimulai dari tahap pra siklus, kemudian tahap siklus I dan diakhiri dengan tahap 
siklus II mengalami kemajuan serta dapat disajikan dalam diagram hasil penelitian 
sebelum dan sesudah penelitian seperti di bawah ini : 

Diagram  5 
Hasil Penelitian Sebelum dan Sesudah Perbaikan 

 

 
Keterangan : 
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Dari tabel 4 Perolehan Nilai Perbaikan Pembelajaran dapat diperjelas dengan 
memperhatikan diagram seperti di bawah ini :                                     

Tabel  5 
Hasil Penelitian Sebelum dan Sesudah Perbaikan 

 

No Kategori  
Perolehan Nilai Siswa 

Pra Sikus  Siklus I Siklus II 
1 Tuntas 9 14 18 
2 Tidak Tuntas 11 6 2 

Jumlah 20 20 20 
 
4.3.  Pembahasan  
1.   Siklus I       
 Hasil penilaian tes formatif pada pra siklus yang hanya mencapai 47%, dari 
ketuntasan yang diharapkan, menjadikan peneliti berusaha memperbaiki hasil 
pembelajaran dengan melaksanakan perbaikan pembelajaran pada siklus I, dimana 
sebelumnya merancang sebuah rencana perbaikan pembelajaran. Ternyata hasil yang 
dicapai sangatlah menggembirakan namun belum dikatakan berhasil.  
 Peneliti dibantu oleh teman sejawat berdikusi mencari kekurangan sebagai 
penyebab terjadinya ketidak berhasilnya pembelajaran. Hasil yang dicapai pada siklus I 
hanya 74 % dari ketuntasan yang diinginkan sehingga mendapatkan data kenaikan 
sebesar 27 %. Dari hasil yang dicapai peneliti merasakan bahwa pembelajaran yang 
dilaksanakan pada pembelajaran pra siklus memang tidak menggunakan alat bantu 
pembelajaran sehingga hasilnya sungguh mengecewakan, namun pada siklus I peneliti 
berupaya melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan alat bantu berupa gambar 
dan bentuk-bentuk gerak benda yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan 
hasilnya nyata mengalami kenaikan.  
 Dari hasil yang diperoleh pada pembelajaran pra siklus dan siklus I, peneliti 
berkeyakinan bahwa jika dicari penyebab ketidak berhasilan dan mau berdiskusi dengan 
teman sejawat maka akan diperoleh hasil yang menggembirakan. Maka pada akhir 
pembelajaran siklus I, peneliti dan teman sejawat berdiskusi mencari kekurangan dalam 
pembelajaran. Dari hasil diskusi, ditemukan penyebabnya yakni peneliti tidak 
menggunakan metode yang tepat dan penggunaan alat peraga yang masih terbatas. 
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Dengan dasar temuan tersebut diatas, peneliti merancang pembelajaran perbaikan pada 
siklus II. 
2.   Siklus II 

Hasil yang diperoleh pada siklus I menjadikan dasar pelaksanaan penelitian pada 
siklus II. Ketuntasan yang dicapai hanya 74 % pada siklus I, hal ini memotivasi peneliti 
untuk memperbaiki cara mengajar agar diperoleh hasil ketuntasan lebih dari 75 %. Dengan 
dasar temuan kekurangan pada siklus I, peneliti menerapakannya pada perbaikan 
pembelajaran siklus II, yakni dengan menggunakan metode yang bervariasi yakni metode 
penugasan, diskusi, dan tanya jawab serta penggunaan alat peraga gambar diam dan 
lainnya yang sesuai sehingga hasil yang dicapai sangatlah memuaskan yaitu keberhasilan 
pembelajaran yang mencapai 95 % atau 19 dari 20 siswa dalam kelas IV di SD Negeri 1 
Tanjungharjo. 

   Jika dihitung kenaikan yang diperoleh pada siklus II ini mencapai 21 %, yakni dari 
74 % pada siklus I menjadi 95 % pada siklus II dari ketuntasan belajar. Hasil yang dicapai 
pada siklus II sudah dapat dikatakan berhasil karena diperoleh hasil sudah melebihi 75% 
ketuntasan belajar. Pelaksanaan penelitian pada setiap tahap perbaikan pembelajaran 
yang dilaksanakan oleh peneliti mengalami peningkatan, pada awal perbaikan meningkat 
27 %, yakni dari 47 %  hasil yang dicapai pada pra siklus menjadi 74 % pada siklus I, 
kemudian naik lagi 21% pada siklus I yakni 74 % menjadi 95 % pada siklus II. Hal ini 
sesuai dengan tujuan kegiatan/penelitian yaitu diperoleh hasil perbaikan dengan 
mengatasi kekurangan dalam pembelajaran  penyebab rendahnya nilai formatif. 
  
 
 
 
 
 
 
 

BAB V 
PENUTUP         


