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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran SDN 1 Ringinharjo 

Penelitian ini dilakukan di SDN 1 Ringinharjo Kecamatan Gubug 

Kabupaten Grobogan. Dilihat dari segi geografisnya SDN 1 Ringinharjo terletak 

di lingkungan pedesaan yang strategis untuk pembelajaran di lingkungan desa 

Ringinharjo. SD ini letaknya jauh dari kebisingan kendaraan maka sangat 

mendukung untuk kegiatan pembelajaran. Hal ini menjadikan anak lebih aman 

dalam perjalanan berangkat maupun pulang sekolah. 

Kondisi pemikiran siswa SDN 1 Ringinharjo terutama kelas 5 sangat 

beragam. Ada yang sangat cepat dalam mencerna pembelajaran dan ada juga yang 

lambat dalam memahami materi pembelajaran, tetapi kebanyakan siswa kelas 5 

tingkat berpikir dalam pembelajaran adalah sedang-sedang saja. Ada beberapa 

prestasi yang diraih oleh siswa/siswi SDN 1 Ringinharjo Kecamatan Gubug 

Kabupaten Grobogan terutama di tingkat kecamatan baik di bidang akademik 

maupun non akademik.Kondisi sosial ekonomi orang tua/wali siswa sangat 

beragam, ada yang sangat mampu, ada yang cukup tetapi tidak sedikit yang 

ekonomi orang tua/wali siswa sangat lemah.Pekerjaan orang tua/wali siswa 

sebagian besar adalah petani, dan bekerja serabutan. 

 

4.2. Deskripsi Kondisi Awal 

Sebelum pelaksanaan siklus 1 dan siklus 2, terlebih dahulu peneliti 

melakukan observasi awal dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan 

siswa atau hasil belajar terutama pada pelajaran IPA. Berdasarkan hasil observasi 

ini, peneliti mendapatkan data bahwa hasil belajar siswa kelas 5 yang masih 

rendah sehingga dari kondisi inilah peneliti mengadakan penelitian tindakan kelas 

atau PTK dengan tujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5 terutama 

pelajaran IPA. Berikut ini merupakan tabel distribusi frekuensi hasil belajar siswa 

sebelum tindakan. 
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Data hasil tes formatif pada kondisi awal sebelum tindakan yang dilakukan 

oleh peneliti terdapat dalam tabel 4.1. 

 

Tabel 4.1 

Analisis dan Rekapitulasi Hasil Tes Formatif Kondisi Awal 

No Rentang Nilai Frekuensi Persentase (%) 
1 26 – 40 6 26 
2 41 – 55 8 37 
3 56 – 70 4 19 
4 71 – 85 3 15 
5 86 – 100 1 3 

Jumlah 22 100  
Nilai Tertinggi  86 
Nilai Terendah  33 
Nilai Rata-rata  54 

 

Berdasarkan tabel 4.1, dapat diketahui dari jumlah 22 siswa yang berada 

pada rentang nilai 26 – 40 ada 6 siswa, rentang nilai 41 – 55 ada 8 siswa, rentang 

nilai 56 – 70 ada 4 siswa, rentang nilai 71 – 85 ada 3 siswa, rentang nilai 86 – 100 

ada 1 orang, sedangkan nilai tertinggi 86 , nilai terendah 33, dan nilai rata-rata  

54. 

Rekapitulasi hasil belajar kondisi awal dapat dilihat pada diagram 4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Diagram Batang Hasil Perolehan Nilai Kondisi Awal 
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Ketuntasan hasil tes formatif kondisi awal dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut: 

 

Tabel 4.2 

Rekapitulasi Ketuntasan Hasil Tes Formatif Kondisi Awal 

Nilai Frekuensi Ketuntasan Persentase (%) 
≥ 70 4 Tuntas 19 
< 70 18 Tidak Tuntas 81 

Jumlah 22  100  
 

Keterangan : 

KKM IPA : 70 

Berdasarkan tabel 4.2 diketahui siswa yang sudah tuntas sebanyak 4 siswa 

atau 19 % dan sebanyak 18 siswa atau 81 % yang belum tuntas atau belum 

memenuhi KKM IPA yaitu 70. Secara lebih rinci, ketuntasan hasil tes formatif 

kondisi awal dapat dilihat pada diagram 4.2berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Diagram Ketuntasan Hasil Tes Formatif Kondisi Awal 
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Dari tabel 4.2 rekapitulasi hasil belajar kondisi awal dan diagram di atas 

dapat disimpulkan bahwa dari jumlah 22 siswa terdapat 4 siswa (19%) yang tuntas 

dan 18 siswa (81%) yang tidak tuntas. Nilai tertinggi 86, nilai terendah 33, serta 

nilai rata-ratanya yaitu 54. Pada kondisi awal ini proses belajar mengajar guru 

masih menggunakan metode pembelajaran konvensional (ceramah). Siswa hanya 

mendengarkan dan menunggu perintah dari guru. Guru kurang melibatkan siswa 

dalam menyimpulkan materi pembelajaran serta tidak melatih siswa aktif 

bertannya sehingga siswa ketika tidak diberi perintah maka hanya diam saja dan 

pembelajaran menjadi membosankan. 

Berdasarkan data hasil belajar siswa yang rendah dari siswa kelas 5 di 

SDN 1 Ringinharjo Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan Semester II Tahun 

pelajaran 2014/2015 di atas, peneliti akan melakukan Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) sesuai dengan rancangan penelitian yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan model pembelajaran 

Numbered Heads Together dengan bantuan Power Point guna meningkatkan hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran IPA yang akan dilakukan dalam dua siklus. 

Siklus 1 pembelajaran dilakukan dengan pokok bahasan “Tanah”, dan siklus 2 

pembelajaran dilakukan dengan pokok bahasan “Struktur Bumi”. 

 

4.3 Siklus 1 

a. Perencanaan 

Pertemuan I 

 Setelah diperoleh informasi pada tahap observasi, maka dilakukan diskusi 

dengan guru kelas 5 mengenai materi pembelajaran yang akan disajikan serta alat 

penunjang lain yang perlu dilakukan. Sebelum mengajar pada pertemuan I, 

peneliti merancang rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dengan pokok 

bahasan “Tanah”. Peneliti menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam 

proses pembelajaran yaitu, RPP, lembar observasi untuk guru saat proses belajar 

mengajar, Laptop, Proyektor LCD, materi pelajaran berupa slide dalam power 

point serta alat peraga yang digunakan dalam pembelajaran ( tanah berpasir, tanah 
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humus, dan beberapa batuan yang ada disekitar rumah), Selain itu, peneliti juga 

mempersiapkan nomor kepada setiap siswa untuk dipakai di kepalanya (setiap 

siswa dalam kelompok mendapatkan nomor yang berbeda). untuk menerapkan 

model pembelajaran Numbered Heads Together dalam pelaksanaan pembelajaran. 

Pertemuan II 

Perencanaan pembelajaran siklus 1 pertemuan II sebagai tindak lanjut dari 

hasil belajar dan kekurangan/ kelebihan pada pertemuan I maka pada perencanaan 

pertemuan II, peneliti menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam proses 

pembelajaran, diantaranya RPP, lembar observasi aktifitas guru dalam 

pembelajaran, alat peraga , lembar soal diskusi, serta kesiapan peserta didik untuk 

mengikuti proses pembelajaran. 

Pertemuan III 

Perencanaan pembelajaran siklus 1 pertemuan III sebagai tindak lanjut 

untuk mengetahui nilai hasil belajar dari pertemuan I dan pertemuan II, peneliti 

menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan yaitu lembar soal evaluasi. 

 

b. Pelaksanaan  

Pelaksanaan pada siklus 1 ini terdiri dari tiga pertemuan, yaitu pertemuan 

I, pertemuan II dan pertemuan III yang terdiri dari tiga kegiatan pembelajaran, 

yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Pertemuan I dan 

pertemuan II berlangsung selama 70 menit (2 jam pelajaran), dan pertemuan III 

berlangsung selama 35 menit (1 jam pelajaran) .Pertemuan I dilaksanakan pada 

hari Selasa tanggal 24 Maret 2015, pertemuan II dilaksanakan pada hari Rabu 

tanggal 25 Maret 2015 dan pertemuan III dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 

26 Maret 2015. 

 

Pertemuan I 

a. Kegiatan Awal 

Pada pertemuan pertama siklus 1 yang dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 

2015, guru mengawali pertemuan pertama dengan memberikan salam dan doa 

kepada siswa setelah siswa siap megikuti pembelajaran guru menyampaikan 
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apresepsi “Batuan apa saja yang ada di sekitar rumahmu? Apa saja manfaatnya? 

Setelah tanya jawab dilaksanakan guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

b. Kegiatan Inti 

1. Penyampaian materi 

Guru menayangkan video pembelajaran tentang jenis-jenis batuan, siswa 

diminta memperhatikanya kemudian guru bertanya jawab tentang hal-hal yang 

ada dalam video pembelajaran tersebut. Selanjutnya guru menjelaskan materi 

tentang jenis-jenis batuan. 

2. Belajar Kelompok (Pelaksanaan Numbered Heads Together dengan bantuan 

Power Point) 

Guru membagi siswa menjadi 5 kelompok secara heterogen (setiap 

kelompok 4-5 orang). Kemudian memberikan nomor kepada setiap siswa untuk 

dipakai di kepalanya (setiap siswa dalam kelompok mendapatkan nomor yang 

berbeda). Guru menjelaskan bagaimana nantinya kelompok untuk bekerja dislide 

power point, kemudian setiap kelompok mengidentifikasi batuan tersebut untuk 

mengelompokkan batuan berdasarkan warna, kekerasan, dan kekasaran 

permukaannya kemudian mengisikan hasil pengamatan ke dalam tabel yang sudah 

disediakan.Semua siswa bekerja dengan kelompoknya masing-masing. Guru 

memanggil satu nomor  dari salah satu kelompok untuk maju ke depan kelas 

untuk menyampaikan hasil kerja kelompoknya tentang mengidentifikasi batuan 

yang dibahas, siswa yang mempunyai nomor yang sama dari kelompok lain 

memberikan tanggapan atau memberikan pertanyaan dan seterusnya sampai 

mengidentifikasi batuan yang dibahas selesai. Guru menjadi penengah saat 

kegiatan tanya jawab berlangsung untuk meluruskan jawaban-jawan yang belum 

tepat. 

c. Kegiatan Penutup 

Setelah pembelajaran selesai guru membimbing siswa untuk membuat 

rangkuman tentang materi yang sudah dibahas. Guru menyimpulkan pembelajaran 

yang sudah dilaksanakan dari awal sampai akhir. Guru menutup pembelajaran 

tanpa mengucapkan salam. 
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Pertemuan II 

a. Kegiatan Awal 

Penelitian siklus 1 pertemuan kedua, guru mengawali kegiatan 

pembelajaran dengan berdoa, menyampaikan apersepsi “Apa saja jenis-jenis tanah 

yang ada di lingkunganmu?Apa warna tanah yang ada di rumahmu? Guru 

menyampaikan tujuan pembelajaran. 

b. Kegiatan Inti 

1. Penyampaian materi 

Guru menayangkan video pembelajaran tentang jenis-jenis tanah, siswa 

diminta memperhatikanya kemudian guru bertanya jawab tentang hal-hal yang 

ada dalam video pembelajaran tersebut. Selanjutnya guru menjelaskan materi 

tentang jenis-jenis tanah. 

2. Belajar Kelompok (Pelaksanaan Numbered Heads Together dengan bantuan 

Power Point) 

Guru membagi siswa menjadi 5 kelompok secara heterogen (setiap 

kelompok 4-5 orang). Kemudian memberikan nomor kepada setiap siswa untuk 

dipakai di kepalanya (setiap siswa dalam kelompok mendapatkan nomor yang 

berbeda). Guru menjelaskan bagaimana nantinya kelompok untuk bekerja dislide 

power point, guru memberikan beberapa jenis tanah yang di ambil dari tiga 

tempat yang berbeda (tanah dari sawah, tanah dari kebun dan tanah dari 

lingkungan sekolah), kemudian setiap kelompok mengidentifikasi bahan 

penyusun dari tanah tersebut, setelah selesai mengidentifikasi, setiap kelompok 

mengisikan hasil pengamatannya kedalam tabel.Semua siswa bekerja dengan 

kelompoknya masing-masing. Guru memanggil satu nomor  dari salah satu 

kelompok untuk maju ke depan kelas untuk menyampaikan hasil kerja 

kelompoknya tentang mengidentifikasi jenis tanah yang dibahas, siswa yang 

mempunyai nomor yang sama dari kelompok lain memberikan tanggapan atau 

memberikan pertanyaan dan seterusnya sampai mengidentifikasi jenis tanah yang 

dibahas selesai. Guru menjadi penengah saat kegiatan tanya jawab berlangsung 

untuk meluruskan jawaban-jawan yang belum tepat. 
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c. Kegiatan Penutup 

Setelah pembelajaran selesai guru membimbing siswa untuk membuat 

rangkuman tentang materi yang sudah dibahas. Guru menyimpulkan pembelajaran 

yang sudah dilaksanakan dari awal sampai akhir. Guru melaksanakan evaluasi. 

Guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam. 

 

Pertemuan III 

a. Kegiatan Awal  

Penelitian siklus 1 pertemuan ketiga, guru mengawali kegiatan 

pembelajaran dengan berdoa dan absensi 

b. Kegiatan Inti 

Guru membagikan lembar soal kepada siswa, siswa mengerjakan soal 

tersebut. 

c. Kegiatan Penutup 

Siswa mengumpulkan soal yang sudah selesai dikerjaan dan guru 

menyampaikan salam penutup. 

 

c. Hasil Pengamatan 

Pertemuan I 

Hasil pengamatan observer selama pembelajaran siklus 1 pertemuan I 

adalah sebagai berikut : 

1. Pada umumnya guru menyampaikan materi sesuai dengan RPP hanya 

urutannya belum runtut. 

2. Pengaturan waktu pembelajaran belum sesuai rencana. 

3. Pada saat tanya jawab siswa hanya diam saja. 

4. Pada saat presentasi siswa terlihat tidak biasa untuk berbicara di depan kelas 

karena guru yang tidak melibatkan siswa dalam kegiatan pembelajaran. 

5. Pada saat diskusi kelompok masih ada siswa yang belum bekerja maksimal 

dalam kelompoknya. 

6. Guru belum membuat kesimpulan dengan melibatkan siswa. 
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Pada saat pembelajaran siklus 1 pertemuan I berlangsung, peneliti 

meminta bantuan observer teman sejawat dan dibantu guru kelas 1 untuk 

mengamati jalannya pembelajaran dari awal hingga akhir pembelajaran dengan 

cara mengisi lembar pengamatan yang telah disediakan. Dari hasil observasi 

tersebut dapat diketahui apa yang menjadi kelemahan dan kelebihan selama 

pembelajaran berlangsung. Adapaun kekurangan dalam pertemuan I akan 

diperbaiki pada pertemuan II. 

Hasil pengamatan aktivitas guru siklus 1 pertemuan 1 dapat dilihat pada tabel 4.3 

 

Tabel 4.3 

Hasil Pengamatan Guru Siklus 1 Pertemuan I 

 

 

 

No Aspek Indikator Skor Rata-
rata 

1. Tahap persiapan 

Mempersiapkan ruang, alat dan 
kesiapan siswa. 

3 
3 
3 
3 

3 
Menyampaikan apersepsi dan tujuan 

2. Tahap penyampaian 

Menjelaskan materi, mengaitkan 
dengan realitas kehidupan  dan 
mengatur waktu pembelajaran 

3 
2 
2 

3 
Menampilkankan power point, 
mengunakan media secara efisien 
dan melibatkan siswa. 

4 
3 
3 

Menggunakan bahasa secara jelas, 
benar dan dengan gaya yang sesuai. 

3 
4 
3 

3. Tahap pelatihan 

Membagi kelompok dan lembar 
tugas/LKS 

4 
4 
3 
3 

3.5 
Membimbing siswa pada saat diskusi 
dan mempresentasikan hasil 

4. 
Tahap penampilan 

hasil 
Melakukan refleksi, membuat 
kesimpulan dan tindak lanjut 

3 
3 
4 

3.3 

Jumlah 3.2 
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Pertemuan II 

Pada siklus 1 pertemuan II ini kegiatan pembelajaran sudah mulai berjalan 

dengan baik. Hasil pengamatan selama pembelajaran siklus 1 pertemuan II adalah 

sebagai berikut: 

1. Proses pembelajaran sudah sesuai RPP dan pembelajarannya sudah runtut. 

2. Pengaturan waktu pembelajaran sudah sesuai rencana walaupun belum 

maksimal. 

3. Pada saat tanya jawab hanya beberapa siswa yang hanya diam saja. 

4. Siswa sudah mulai berani mempresentasikan hasil diskusinya di depan, hal ini 

terlihat pada saat pembacaan tidak di bimbing oleh guru lagi. 

5. Pada saat diskusi kelompok hanya sedikit siswa yang belum bekerja maksimal 

dalam kelompoknya 

6. Guru membuat kesimpulan dengan melibatkan siswa. 

 

Pada saat pembelajaran siklus 1 pertemuan II berlangsung, peneliti 

meminta bantuan observer guru kelas 1 untuk mengamati jalannya pembelajaran 

dari awal hingga akhir pembelajaran dengan cara mengisi lembar pengamatan 

yang telah disediakan. Dari hasil observasi tersebut siswa sudah antusias dalam 

mengikuti proses pembelajaran. Siswa sudah mulai sedikit terbiasa dengan 

pembelajaran tersebut. Guru sudah melibatkan siswa dalam menyusun 

kesimpulan. 

 

Hasil pengamatan aktivitas guru siklus 1 pertemuan 2 dapat dilihat pada tabel 4.4 

 

Tabel 4.4 

No Aspek Indikator Skor Rata-
rata 

1. Tahap persiapan 
Mempersiapkan ruang, alat dan 
kesiapan siswa. 

3 
4 3.2 
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Hasil Pengamatan Guru Siklus 1 Pertemuan 2 

 

d. Hasil Tindakan 

Hasil tindakan pada siklus 1 ini berupa hasil belajar siswa. 

 

1) Hasil Belajar Siklus 1 

Pada pertemuan pertama dan kedua siklus 1 guru menerapkan model 

pembelajaran Numbered Heads Together dengan bantuan Power Point. 

Rekapitulasi hasil belajar siklus 1 dapat dilihat pada tabel 4.5. 

 

Tabel 4.5 

Rekapitulasi Hasil Belajar Siklus 1 

No Rentang Nilai Frekuensi Persentase (%) 
1 51 – 60 1 7 
2 61 – 70 1 7  
3 71 – 80 15 63  
4 81 – 90 5 23 
5 91 – 100 0 0  

Menyampaikan apersepsi dan tujuan 
3 
3 

2.  Tahap penyampaian 

Menjelaskan materi, mengaitkan 
dengan realitas kehidupan  dan 
mengatur waktu pembelajaran 

3 
3 
2 

3.1 
Menampilkankan power point, 
mengunakan media secara efisien 
dan melibatkan siswa. 

4 
3 
3 

Menggunakan bahasa secara jelas, 
benar dan dengan gaya yang sesuai. 

3 
4 
3 

3. Tahap pelatihan 

Membagi kelompok dan lembar 
tugas/LKS 

4 
4 
3 
3 

3.5 
Membimbing siswa pada saat diskusi 
dan mempresentasikan hasil 

4. 
Tahap penampilan 

hasil 
Melakukan refleksi, membuat 
kesimpulan dan tindak lanjut 

3 
4 
4 

3.6 

Jumlah 3.3 
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Jumlah 22 100  
Nilai tertinggi   90 
Nilai terendah  60 
Nilai rata-rata  77 
 

Berdasarkan tabel 4.5, dapat diketahui dari dari jumlah 22 siswa yang 

mendapat rentang nilai 51 – 60 ada 1 siswa (7%), rentang nilai 61 – 70 ada 1 

siswa (7%), rentang nilai 71 – 80 ada 15 siswa (63%), rentang 81 – 90 ada 5 siswa 

(23) %, dan rentang nilai 91 – 100 ada 0 siswa (0%) dengan nilai tertinggi 90, 

nilai terendah 60, dan nilai rata-rata 77. 

 

Diagram rekapitulasi hasil belajar siklus 1 dapat dilihat pada diagaram 4.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Diagram Rekapitulasi Hasil Belajar Siklus 1 

 

Rekapitulasi ketuntasan hasil belajar siklus 1 dapat dilihat pada tabel 4.6 

 

Tabel 4.6 

Rekapitulasi Ketuntasan Hasil Belajar Siklus 1 

Nilai Frekuensi Ketuntasan Persentase (%) 
≥ 70 18 Tuntas 85  
< 70 4 Tidak Tuntas 15  

Jumlah 22  100  
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Dari hasil analisis belajar siklus 1, terdapat 18 siswa yang tuntas (85%) 

dan 4 siswa yang belum tuntas (15%) atau belum memenuhi kriteria ketuntasan 

minimal IPA yaitu 70. Diagram ketuntasan hasil belajar siklus 1 dapat dilihat pada 

diagram 4.4 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Diagram Ketuntasan Hasil Tes Formatif Siklus 1 

 

e. Refleksi  
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pengamatan atau temuan dari observer pada siklus 1, yaitu: 

1) Kegiatan pembelajaran siklus 1 berlangsung sesuai dengan harapan dan 

berjalan dengan baik sesuai dengan RPP. 

2) Siswa lebih tertarik pada pembelajaran terbukti siswa sangat antusias 

walaupun sedikit ramai tetapi masih bisa dikendalikan. 

3) Kegiatan pembelajaran tampak lebih menyenangkan, perhatian dan 

antusias siswa lebih meningkat. 
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4) Antara rencana pembelajaran dengan proses pembelajaran sudah sesuai 

RPP. 

5) Siswa sudah terlibat aktif di dalam proses pembelajaran meskipun belum 

semuanya aktif. 

6) Keberanian siswa sudah mulai tumbuh dalam mempresentasikan hasil 

diskusi di depan kelas. 

 

Berdasarkan observasi pada siklus 1, hal-hal yang perlu dilakukan untuk 

diperbaiki dalam pembelajaran siklus 2. 

1) Sebagian siswa masih malu untuk mengemukakan pendapat atau bertanya 

kepada guru berkaitan pemahaman materi yang masih belum jelas. 

2) Masih ada siswa yang belum bekerja maksimal dalam kelompoknya. 

3) Lebih memperhatikan waktu dalam kegiatan belajar mengajar agar alokasi 

waktu bisa sesuai dengan perencanaan. 

Dari hasil evaluasi didapatkan bahwa kompetensi belajar siswa meningkat, 

terbukti dari perolehan nilai siswa setelah pembelajaran dengan menggunakan 

model  pembelajaranNumbered Heads Together dengan bantuan Power Point 

yang mencapai kriteria ketuntasan belajar (KKM = 70) sebanyak 18 siswa atau 

85%, yang belum mencapai kriteria ketuntasan hasil belajar sebanyak 4 siswa atau 

15%, dengan nilai tertinggi 90 dan nilai terendah 60, sedangkan nilai rata-ratanya 

adalah 77. Untuk meningkatkan hasil perolehan nilai siswa dan untuk 

memantapkan tingkat kompetensi siswa serta memperbaiki kekurangan dalam 

proses pembelajaran akan dilanjutkan ke siklus 2. 

 

1.4 Siklus 2 

Setelah melihat kekurangan dan kelebihan dalam siklus 1, perencanaan 

pembelajaran pada siklus 2 ini sebagai penyempurnaan dan tindak lanjut dari 

kekurangan yang terjadi pada siklus 1. Siklus 2 dilaksanakan 3 kali pertemuan, 

kegiatan pembelajaran pada siklus 2 ini masih sama dengan siklus 1 tapi yang 

membedakan adalah pokok bahasan yaitu “Struktur Bumi” dan “Air”. 
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a. Perencanaan 

Pertemuan I 

 Sebelum mengajar pada pertemuan I, peneliti menyiapkan segala sesuatu 

yang diperlukan dalam proses pembelajaran, diantaranya RPP, lembar observasi 

untuk guru saat proses belajar mengajar, alat peraga (telur ayam yang sudah 

matang, mangga, pepaya, dan alpukat), lembar diskusi, serta kesiapan peserta 

didik untuk mengikuti proses pembelajaran. Peneliti merancang Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan pokok bahasan “Struktur Bumi”, 

kemudian menentukan tujuan pembelajaran. 

Pertemuan II 

Perencanaan pembelajaran siklus 2 pertemuan II sebagai tindak lanjut dari 

hasil belajar dan kekurangan/ kelebihan pada pertemuan I maka pada perencanaan 

pertemuan II, peneliti menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam proses 

pembelajaran, diantaranya RPP, lembar observasi aktifitas guru dalam 

pembelajaran, alat peraga, lembar soal diskusi, serta kesiapan peserta didik untuk 

mengikuti proses pembelajaran. 

Pertemuan III 

Perencanaan pembelajaran siklus 2 pertemuan III sebagai tindak lanjut 

untuk mengetahui nilai hasil belajar dari pertemuan I dan pertemuan II, peneliti 

menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan yaitu lembar soal evaluasi. 

 

b. Pelaksanaan  

 Pelaksanaan tindakan siklus 2 ini sebagai tindak lanjut, penyempurnaan 

dan pemantapan pada siklus 1.Siklus 2 ini terdiri dari tiga kegiatan pembelajaran 

yaitu kegiatan awal, inti, dan penutup.Pelaksanaan pada siklus 2 ini terdiri dari 

tiga pertemuan yaitu pertemuan I, pertemuan II dan pertemuan III.Pertemuan I 

dan pertemuan II berlangsung selama 70 menit (2 jam pelajaran), dan pertemuan 

III berlangsung selama 35 menit (1 jam pelajaran).Pertemuan I dilaksanakan pada 

hari Rabu tanggal 22 April 2015, dan pertemuan II dan pertemuan III 

dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 23 April 2015. 
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Pertemuan I 

a. Kegiatan Awal 

Pada pertemuan pertama siklus 2 ini, guru mengawali pertemuan pertama 

dengan memberikan salam dan doa kepada siswa setelah siswa siap megikuti 

pembelajaran guru menyampaikan apresepsi “pernahkah kalian membelah buah 

pepaya? Ada berapa lapisan dalam buah tersebut? Setelah tanya jawab 

dilaksanakan guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

b. Kegiatan Inti 

1. Penyampaian materi 

Guru menayangkan video pembelajaran tentang struktur bumi, siswa 

diminta memperhatikanya kemudian guru bertanya jawab tentang hal-hal yang 

ada dalam video pembelajaran tersebut. Selanjutnya guru menjelaskan materi 

tentang struktur bumi. 

2. Belajar Kelompok (Pelaksanaan Numbered Heads Together dengan bantuan 

Power Point) 

Guru membagi siswa menjadi 5 kelompok secara heterogen (setiap 

kelompok 4-5 orang). Kemudian memberikan nomor kepada setiap siswa untuk 

dipakai di kepalanya (setiap siswa dalam kelompok mendapatkan nomor yang 

berbeda). Guru menjelaskan bagaimana nantinya kelompok untuk bekerja dislide 

power point, guru memberikan telur ayam yang sudah matang dan sudah dibelah 

kepada setiap kelompok, kemudian setiap kelompok mengidentifikasi telur 

tersebut untuk mendapatkan gambaran struktur bumi dan menjawab beberapa soal 

yang sudah disediakan, guru menekankan alokasi waktu agar sesuai dengan 

rencana pembelajaran, semua siswa bekerja dengan kelompoknya masing-masing. 

Guru memanggil satu nomor  dari salah satu kelompok untuk maju ke depan kelas 

untuk menyampaikan hasil kerja kelompoknya tentang mengidentifikasi struktur 

bumi yang dibahas, siswa yang mempunyai nomor yang sama dari kelompok lain 

memberikan tanggapan atau memberikan pertanyaan dan seterusnya sampai 

mengidentifikasi struktur bumi yang dibahas selesai. Guru menjadi penengah saat 

kegiatan tanya jawab berlangsung untuk meluruskan jawaban-jawan yang belum 

tepat. 
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c. Kegiatan Penutup 

Setelah pembelajaran selesai guru membimbing siswa untuk membuat 

rangkuman tentang materi yang sudah dibahas. Guru bersama siswa 

menyimpulkan pembelajaran yang sudah dilaksanakan dari awal sampai akhir. 

Guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam. 

 

Pertemuan II 

a. Kegiatan Awal 

Penelitian siklus 2 pertemuan kedua, guru mengawali kegiatan 

pembelajaran dengan berdoa, menyampaikan apersepsi “Apa saja manfaat air bagi 

kehidupan kita? Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

b. Kegiatan Inti 

1. Penyampaian materi 

Guru menayangkan video pembelajaran tentang manfaat air, siswa diminta 

memperhatikanya kemudian guru bertanya jawab tentang hal-hal yang ada dalam 

video pembelajaran tersebut. Selanjutnya guru menjelaskan materi tentang air. 

2. Belajar Kelompok (Pelaksanaan Numbered Heads Together dengan bantuan 

Power Point)  

Guru membagi siswa menjadi 5 kelompok secara heterogen (setiap 

kelompok 4-5 orang). Kemudian memberikan nomor kepada setiap siswa untuk 

dipakai di kepalanya (setiap siswa dalam kelompok mendapatkan nomor yang 

berbeda). Guru menjelaskan bagaimana nantinya kelompok untuk bekerja dislide 

power point, guru memerintahkan pada setiap kelompok untuk menggambarkan 

proses daur air dengan menggunakan diagram atau gambar dan menjawab 

beberapa pertanyaan yang telah disediakan, guru menekankan alokasi waktu agar 

sesuai dengan rencana pembelajaran, semua siswa bekerja dengan kelompoknya 

masing-masing. Guru memanggil satu nomor  dari salah satu kelompok untuk 

maju ke depan kelas untuk menyampaikan hasil kerja kelompoknya tentang 

mengidentifikasi proses daur air yang dibahas, siswa yang mempunyai nomor 

yang sama dari kelompok lain memberikan tanggapan atau memberikan 
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pertanyaan dan seterusnya sampai mengidentifikasi proses daur air yang dibahas 

selesai. Guru menjadi penengah saat kegiatan tanya jawab berlangsung untuk 

meluruskan jawaban-jawan yang belum tepat. 

c. Kegiatan Penutup 

Setelah pembelajaran selesai guru membimbing siswa untuk membuat 

rangkuman tentang materi yang sudah dibahas. Guru bersama siswa 

menyimpulkan pembelajaran yang sudah dilaksanakan dari awal sampai akhir. 

Guru memberikan tes evaluasi untuk mengukur pemahaman siswa. Guru menutup 

pembelajaran dengan mengucapkan salam. 

 

Pertemuan III 

a. Kegiatan Awal  

Penelitian siklus 2 pertemuan ketiga, guru mengawali kegiatan 

pembelajaran dengan berdoa dan absensi 

b. Kegiatan Inti 

Guru membagikan lembar soal kepada siswa, siswa mengerjakan soal 

tersebut. 

c. Kegiatan Penutup 

Siswa mengumpulkan soal yang sudah selesai dikerjaan dan guru 

menyampaikan salam penutup. 

 

c. Hasil Pengamatan 

Pertemuan I 

Hasil pengamatan observer selama pembelajaran siklus 2 pertemuan I 

adalah sebagai berikut : 

1. Pada umumnya guru menyampaikan materi sesuai dengan RPP. 

2. Pengaturan waktu pembelajaran masih kurang sesuai dengan yang 

direncanakan. 

3. Pada saat tanya jawab siswa mulai aktif menanggapi. 

4. Pada saat diskusi kelompok masih ada beberapa siswa yang belum bekerja 

maksimal dalam kelompoknya. 
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Pada saat pembelajaran siklus 2 pertemuan I berlangsung, peneliti 

meminta bantuan observer guru kelas 1 untuk mengamati jalannya pembelajaran 

dari awal hingga akhir. Dari hasil observasi tersebut dapat diketahui apa yang 

menjadi kelemahan dan kelebihan selama pembelajaran berlangsung. Adapaun 

kekurangan dalam pertemuan I akan diperbaiki pada pertemuan II. 

Hasil pengamatan aktifitas guru siklus 2 pertemuan 1 dapat dilihat pada tabel 4.7 

 

Tabel 4.7 

Hasil Pengamatan Aktivitas Guru Siklus 2 Pertemuan 1 

 

Pertemuan II 

Hasil pengamatan observer selama pembelajaran siklus 2 pertemuan II 

adalah sebagai berikut : 

1. Proses pembelajaran sudah sesuai RPP dan pembelajarannya sudah runtut. 

2. Pengaturan waktu pembelajaran sudah sesuai dengan yang direncanakan. 

No Aspek Indikator Skor Rata-
rata 

1. Tahap persiapan 

Mempersiapkan ruang, alat dan 
kesiapan siswa. 

4 
4 
4 
3 

3.75 

Menyampaikan apersepsi dan tujuan 

2. Tahap penyampaian 

Menjelaskan materi, mengaitkan 
dengan realitas kehidupan  dan 
mengatur waktu pembelajaran 

3 
3 
3 

3.3 
Menampilkankan power point, 
mengunakan media secara efisien 
dan melibatkan siswa. 

4 
3 
4 

Menggunakan bahasa secara jelas, 
benar dan dengan gaya yang sesuai. 

3 
4 
3 

3. Tahap pelatihan 

Membagi kelompok dan lembar 
tugas/LKS 

4 
4 
3 
4 

3.75 
Membimbing siswa pada saat diskusi 
dan mempresentasikan hasil 

4. 
Tahap penampilan 

hasil 
Melakukan refleksi, membuat 
kesimpulan dan tindak lanjut 

3 
4 
4 

3.6 

Jumlah 3.6 
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5. Pada saat tanya jawab siswa sudah aktif menanggapi. 

6. Pada saat diskusi kelompok, siswa sudah bekerja maksimal dalam 

kelompoknya. 

Pada saat pembelajaran siklus 2 pertemuan II berlangsung, peneliti 

meminta bantuan observer guru kelas 1 untuk mengamati jalannya pembelajaran 

dari awal hingga akhir. Dari hasil observasi tersebut dapat diketahui siswa sudah 

aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. Siswa sudah mulai sedikit terbiasa 

dengan pembelajaran tersebut. Guru sudah efektif dan efisien dalam 

memanfaatkan media. Guru sudah lebih optimal dalam membimbing siswa pada 

saat kerja kelompok, dan saat menyusun kesimpulan telah melibatkan siswa. 

 

Hasil pengamatan aktifitas guru siklus 2 pertemuan II dapat dilihat pada tabel 4.8 

Tabel 4.8 

Hasil Pengamatan Aktivitas Guru Siklus 2 Pertemuan 2 

No Aspek Indikator Skor Rata-
rata 

1. Tahap persiapan 

Mempersiapkan ruang, alat dan 
kesiapan siswa. 

4 
4 
4 
4 

4 

Menyampaikan apersepsi dan tujuan 

2. Tahap penyampaian 

Menjelaskan materi, mengaitkan 
dengan realitas kehidupan  dan 
mengatur waktu pembelajaran 

4 
3 
4 

3.8 
Menampilkankan power point, 
mengunakan media secara efisien 
dan melibatkan siswa. 

4 
4 
4 

Menggunakan bahasa secara jelas, 
benar dan dengan gaya yang sesuai. 

4 
4 
4 

3. Tahap pelatihan 

Membagi kelompok dan lembar 
tugas/LKS 

4 
4 
4 
4 

4 
Membimbing siswa pada saat diskusi 
dan mempresentasikan hasil 

4. 
Tahap penampilan 

hasil 
Melakukan refleksi, membuat 
kesimpulan dan tindak lanjut 

4 
4 
4 

4 

Jumlah 3.95 
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d. Hasil Tindakan 

Hasil tindakan pembelajaran pada siklus 2 ini berupa hasil belajar siswa. 

1) Hasil Belajar Siklus 2 

Pada pertemuan pertama dan kedua siklus 2 guru menerapkan model 

pembelajaran Numbered Heads Together dengan bantuan Power Point seperti 

yang sudah dijelaskan pada poin sebelumnya. Guru memberikan evaluasi pada 

pertemuan ketiga.  

Rekapitulasi hasil belajar siswa siklus 2 dapat dilihat pada tabel 4.9 

 

Tabel 4.9 

Rekapitulasi Hasil Belajar Siklus 2 

No Rentang Nilai Frekuensi Persentase (%) 
1 51 – 60 0 0 
2 61 – 70 0 0  
3 71 – 80 9 40  
4 81 – 90 10 45 
5 91 – 100 3 15 

Jumlah 22 100  
Nilai tertinggi   100 

75 
85 

Nilai terendah  
Nilai rata-rata  

 

Berdasarkan tabel 4.9, dapat diketahui dari dari jumlah 22 siswa yang 

mendapat rentang nilai 51 – 60 ada 0 siswa (0%), rentang nilai 61 – 70 ada 0 

siswa (0%), rentang nilai 71 – 80 ada 9 siswa (40%), rentang 81 – 90 ada 10 siswa 

(45) %, dan rentang nilai 91 – 100 ada 3 siswa (15%) dengan nilai tertinggi 100, 

nilai terendah 75, dan nilai rata-rata 85. 

Diagram rekapitulasi hasil belajar siklus 2 dapat dilihat pada diagram 4.5 
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Gambar 4.8 Diagram Rekapitulasi Hasil Belajar Siklus 2 

 

Rekapitulasi ketuntasan hasil belajar siklus 2 dapat dilihat pada tabel 4.10 

 

Tabel 4.10 

Rekapitulasi Ketuntasan Hasil Belajar Siklus 2 

Nilai Frekuensi Ketuntasan Persentase (%) 
≥ 70 100 Tuntas 100 
< 70 0 Tidak Tuntas 0 

Jumlah 22  100  
 

Dari hasil belajar siklus 2, semuanya sudah tuntas ( memenuhi kriteria 

ketuntasan minimal IPA yaitu 70). Ketuntasan hasil belajar siklus 2 dapat dilihat 

pada diagram 4.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Diagram Ketuntasan Hasil Tes Formatif Siklus 1 
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e. Refleksi  

Setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran pada siklus 2, selanjutnya 

diadakan refleksi atas segala kegiatan yang telah dilakukan berdasarkan 

pengalaman atau temuan observer pada siklus 2. 

1. Kegiatan pembelajaran siklus 2 berlangsung sudah sesuai dengan RPP. 

2. Kegiatan pembelajaran tampak lebih menarik dan menyenangkan, perhatian 

siswa lebih meningkat karena mereka belajar dengan model pembelajaran 

Numbered Heads Together dengan bantuan Power Point yang tidak pernah 

guru kelas lakukan sebelumnya. 

3. Antara rencana pembelajaran dengan proses pembelajaran sudah sesuai RPP. 

4. Siswa sudah aktif seluruhnya di dalam proses pembelajaran, bahkan ada 

beberapa siswa yang sangat aktif. 

5. Keberanian siswa sudah tumbuh dalam mempresentasikan hasil diskusi di 

depan kelas. 

6. Siswa sudah aktif menjawab ketika diberikan pertanyaan. 

7. Siswa sudah bekerja maksimal dalam kelompoknya. 

8. Guru menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran dengan melibatkan siswa. 

9. Siswa aktif mencatat penjelasan yang disampaikan oleh guru. 

 

Kekurangan siklus 2 yaitu lebih memperhatikan waktu dalam kegiatan 

pembelajaran agar alokasi waktu bisa sesuai dengan perencanaan. Dari hasil 

evaluasi didapatkan bahwa kompetensi belajar siswa meningkat, terbukti dari 

perolehan nilai siswa setelah pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran Numbered Heads Together dengan bantuan Power Point yang 

mencapai kriteria ketuntasan belajar (KKM IPA = 70) sebanyak 22 (100%) siswa, 

dengan nilai rata-rata 85 dan nilai tertinggi 100 sedangkan nilai terendahnya 

adalah 75. 

 

4.5 Pembahasan 

Berdasarkan paparan hasil penelitian di atas maka dapat diketahui 

peningkatan hasil belajar siswa setelah mengikuti proses belajar mengajar dengan 
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menerapkan model pembelajaran Numbered Heads Together dengan bantuan 

Power Point. Hal-hal yang dapat dilihat peningkatannya yaitu pada hasil belajar. 

a. Hasil Belajar 

Hasil belajar siswa berdasarkan ulangan harian kondisi awal, hasil belajar 

dari siklus 1 dan siklus 2 selalu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal 

ini dapat dilihat pada tabel 4.11 

 

Tabel 4.11 

Perbandingan Ketuntasan Nilai Kondisi Awal, Siklus 1 Dan Siklus 2 

No. Kategori 
Kondisi Awal Siklus 1 Siklus 2 

Frekuensi % Frekuensi % Frekuensi % 

1 Tuntas 4 19 19 85 22 100 

2 Tidak Tuntas 18 81 3 15 0 0 

Jumlah 22 100 22 100 22 100 
 

Dari tabel 4.11 dapat dilihat adanya peningkatan hasil belajar IPA yang 

tuntas. Terbukti untuk klasifikasi tuntas, sebelum diadakan tindakan yang tuntas 

hanya 4 siswa. Sedangkan setelah siklus 1 jumlah siswa yang tuntas ada 19 siswa 

dan setelah siklus 2 jumlah siswa yang tuntas ada 22 siswa. Ini membuktikan 

bahwa pembelajaran dengan model pembelajaran Numbered Heads Together 

dengan bantuan Power Point dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Pada 

klasifikasi tidak tuntas, sebelum diadakan tindakan terdapat 18 siswa. Sedangkan 

setelah siklus 1 jumlah siswa yang tidak tuntas ada 3 siswa dan setelah siklus 2 

tuntas semua. 

Rekapitulasi hasil peningkatan hasil belajar  pada kondisi awal, siklus 1, 

dan siklus 2 dapat dilihat pada diagram 4.7 
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Gambar 4.7 Rekapitulasi Hasil Peningkatan Tes Formatif Pada 

Kondisi Awal, Siklus 1, dan Siklus 2 

 

Dari uraian di atas dapat disimpulankan bahwa dengan menggunakan 

model pembelajaran Numbered Heads Together dengan bantuan Power Point 

yaitu pembelajaran yang menekankan bahwa belajar haruslah memanfaatkan 

semua alat indra yang dimiliki siswa. Kenaikan hasil belajar siswa pada siklus I 

dan II disebakan karena pembelajaran dilakukan menggunakan model Numbered 

Heads Together dengan bantuan Power Point. Model Numbered Heads Together 

menekankan siswa untuk belajar bersama-sama dengan temanya dalam sebuah 

kelompok dengan bantuan media yang berupa alat peraga. Menurut Anita Lie 

(2002:14) dalam model pembelajaran Numbered Heads Together memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk saling membagikan ide-ide dan 

mempertimbangkan jawaban yang paling tepat. Dengan membagikan ide-ide dan 

mempertimbangkan jawaban dapat membantu pemahaman siswa terhadap materi 

yang dipelajari. Menurut Azhar Arsyad (Hamalik, 1986) pemakaian media 

pembelajaran dalam proses pembelajaran dapat membangkitkan keinginan dan 

minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar. 

Pembelajaran menggunakan  model pembelajaran Numbered Heads 

Together dilakukan dengan langkah-langkah pembagian kelompok, diskusi, 
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menyampaikan hasil diskusi, memberikan tanggapan dan membuat kesimpulan 

(Saminanto.2010:35-36). Masing-masing langkah dalam pembelajaran model 

Numbered Heads Together melibatkan peran akif siswa. Selain menggunakan 

model pembelajaran Numbered Heads Together menurut Azhar Arsyad 

(Ibrahim.192:432) penggunaan media pembelajaran membawa dan 

membangkitkan rasa senang dan gembira bagi murid-murid dan mempengaruhi 

semangat mereka. membantu memantapkan pengetahuan pada benak para siswa 

serta menghidupkan pelajaran. Ini terbukti dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

kelas 5 SDN 1 Ringinharjo. 

 


