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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Deskripsi Kondisi Awal 

 Penelitian dilakukan di kelas IV SD Inpres Yenwaupnor pada semester I tahun pelajaran 

2014/2015 yang berjumlah 20 siswa, sebelum memulai penelitian untuk mengetahui hasil belajar 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) penulis mengambil nilai ulangan IPA. 

 Sebelum pelaksanaan penelitian dengan pendekatan model pembelajaran kooperatif tipe 

picture and picturediketahui hasil belajar IPA kelas IV SD Inpres Yenwaupnor masih banyak 

siswa yang nilainya dibawah kriteria  ketuntasan minimal (KKM=70). Kurangnya kemampuan, 

belajar Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)disebabkan karena siswa mengalami kesulitan dalam 

mempelajari IPA.berdasarkan hasil observasi pada waktu guru mengajar, mengajukan bahwa 

pembelajaran yang terjadi cenderung bersifat monoton, pembelajaran masih berpusat pada guru 

dan siswa kurang terlibat aktif dalam pembelajaran, serta guru masih menggunakan metode 

ceramah sehingga anak kurang tertarik dalam belajar. adapun hasil belajar Ilmu Pengetahuan 

Alam (IPA)pada kondisi awal penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

 

Tabel 4.1 Hasil Belajar Kondisi Awal 

No Rentang Skor Frekuensi Presentase 
Keterangan 

Ketuntasan Jumlah  

1 90-100 - - - 

8 2 80-89 4 20% Tuntas  

3 70-79 4 20% Tuntas  

4 60-69 9 45% Tidak Tuntas 

12 5 50-59 2 10% Tidak Tuntas 

6 <50 1 5% Tidak Tuntas 

 Jumlah  20 100%   

               Rata-rata                            59,05 

               Nilai tertinggi                   75 

               Nilai terendah                   50 
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Berdasarkan Tabel 4.1 tentang hasil belajar IPA saat kondisi awal diketahui jumlah siswa yang 

tuntas dengan nilai murni di atas KKM ada 8 siswa atai 40% dari jumlah siswa keseluruhan dan 

yang belum memenuhi KKM ada 12 siswa atau 60% dari jumlah siswa keseluruhan. Pada 

kondisi awal diperoleh juga nilai rata-rata 5,905 dengan nilai tertinggi 75 dan nilai terendah 

50.Adapun jumlah siswa yang tuntas dan nilai rata-rata kelas pada hasil belajar kondisi awal 

belum memenuhi indikator keberhasilan yaitu 75%. 

 Berdasarkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 70 pada tabel 4.1 hasil perolehan nilai 

kondisi awal dapat disajikan dalam bentuk tabel 4.2 berikut ini. 

 

Tabel 4.2 Ketuntasan Hasil Belajar Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)Sebelum Tindakkan 

No Ketuntasan Belajar 
Jumlah Siswa 

Jumlah Presentase (%) 

1 Tuntas 8 40 

2 Tidak Tuntas 12 60 

Jumlah  20 100 

 

 Ketuntasan belajar siswa sebelum Tindakkan dapat diketahui pada tabel 4.2 bahwa siswa 

yang mendapatkan nilai di bawah KKM sebanyak 12 siswa atau 60%. Sedangkan siswa yang 

sudah mencapai KKM sebanyak 8 siswa atau 40%.Untuk lebih jelasnya ketuntasan belajar siswa 

dapat dilihat pada diagram 4.1 berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    Gambar 4.1 Diagram Ketuntasan Hasil Belajar Kondisi Awal 

 Dengan kondisi seperti pada diagram 4.1 dengan ketuntasan hanya 40% dengan indikator 

60% tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan belajar Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) siswa 

40% 

60% 

Ketuntasan Hasil Belajar Kondisi 
Awal 
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kelas IV SD Inpres 03 Yenwaupnor adalah rendah. Rendahnya kemampuan siswa disebabkan 

karena siswa mengalami kesulitan dalam pelajaran  Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Berdasarkan 

hasil observasi pada waktu guru mengajar, menunjukan bahwa pembelajaran yang terjadi 

cenderung bersifat monoton, pembelajaran masih berpusat pada guru dan siswa kurang terlibat 

aktif dalam pembelajaran, serta guru masih menggunakan metode ceramah sehingga anak kurang 

tertarik dalam belajar. 

 Berdasarkan kajian awal tersebut, maka perlu suatu model pembelajaran yang mampu 

meningkatkan komunikasi antara guru dan siswa, siswa lebih termotivasi dalam belajar, serta 

siswa terlibat aktif dalam belajar, Pembelajaran yang dimaksud adalah pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe picture and picture melalui metode diskusi 

yang dilaksanakan dalam dua siklus dan setiap siklus memuat tiga kali pertemuan. 

 

4.2 Deskripsi Siklus I 

 Penggnnaan model pembelajaran kooperatif tipe picture and picture melalui metode 

diskusi, dalam Siklus I ini terdapat 3 kali pertemuan dengan rincian sebagai berikut: 

4.2.1 Perencanaan Tindakkan Siklus I  

        Sebeltun melaksanakan Tindakkan siklus I perlu adanya perencanaan terlebih dahulu.Hal 

ini dimaksudkan supaya pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang 

diharapkan.Perencanaan dalam Tindakkan siklus I adalah sebagai berikut. 

1. Pertemuan 1 Siklus I 

   Setelah memperoleh informasi pada tahap observasi, maka dilakukan diskusi 

dengan guru kelas IV mengenai pernbelajaran yang akan disajikan serta alat penunjang 

lain yang perlu digunakan dalam pembelajaran. Sebelum mengajar pada pertemuan 1, 

maka Penulis menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam proses pembelajaran, 

diantaranya RPP, Gambar-gambar yang sesuai dengan materi, lembar diskusi, dan lembar 

evaluasi yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan awal siswa rerhadap 

materi pelajaran Bahasa Indonesia, lembar observasi untuk siswa, serta buku pelajaran. 

Penulis merancang RPP dengan pokok bahasan "macam-macam batuan, struktur tanah, 

dan macam-maca batang, kemudian menentukan tujuan.Setelah mentukan tujuan 

kemudian menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam pembelajaran seperti alat 



41 

 

peraga yaitu menyiapkan gambar-gambar yang sesuai dengan materi.Pada pertemuan 

pertama siswa bersama kelompok mendiskusikan menyelesaikan LKS yaitu 

menjodohkan gambar-gambar batuan. 

2. Pertemuan 2 Siklus I 

Perencanaan pembelajaran pada pertemuan 1 di evaluasi kekurangan/kelemahan apa 

saja yang terdapat pada pertemuan 1. Sehingga pada pertemuan 2 ini sebagai tindak 

lanjut pertemuan l. Pada tahap perencanaan pertemuan 2 masih sama dengan pertemuan 

1. Pada siklus I pertemuan 2 ini siswa bersama dengan kelompok diskusinya bersama-

sama menyelesaikan LKS yang dibagikan yaitu masih berhubungan dengan gambar 

siswa menjodohkan jenis gambar tanah dengan ciri-cirinya. Sebelum guru mengajar, 

maka Penulis menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam proses pembelajaran, 

yaitu RPP, alat peraga yang berupa garnbar-gambar, membuat lembar diskusi, dan juga 

buku pembelajaran. 

3. Pertemuan 3 Siklus I 

 Pada pertemuan 3 ini, berbeda dengan pertemuan 1 dengan pertemuan 2.Yang 

membedakan pada perternuan ini guru memberikan soal evaluasi kepada siswa dan 

sebelum memberikaa evaluasi guru mengulang sedikit materi dari pertemuan-pertemuan 

sebelumnya. Seperti biasa sebelum guru mengadakan evluasi, Penulis menyiapkan segala 

sesuatu yang diperlukan yaitu RPP, lembar observasi untuk guru, dan lembar evaluasi 

yang akan diberikan kepada siswa. 

 

4.2.2 Pelaksanaan Tindakkan dan Observasi Siklus I 

  Tindakkan dilakukan sesuai dengan rencana yang sudah disiapkan sebelum melakukan 

Tindakkan pembelajaran siklus 1. Siklus I ini terdiri dari tiga pertemuan dengan alokasi 

waktu masing-masing pertemuan 2 x jam pelajaran atau 2 x 35 menit, pertemuan 1 

dilaksanakan pada hari kamis tanggal 23 Oktober 2014. Sedangkan untuk pertemuan 3 

dilakasanakan pada hari Rabu tanggal 29 oktober 2014 yang mana pada pertemuan ini hanya 

diadakan untuk kegiatan refleksi dan evaluasi siklus I. 
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1.Pertemuan 1 

  Pelaksanaan pembelajaran dilahsanakan pada tatggal 23 Oktober 2014 selama 2 jam 

pelajaran dan terdiri dari tiga kegiatan pembelajaran yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan 

penutup. Pada pertemuan 1, di kegiatan awal guru membuka pelajaran dengan mengucapkan 

salam kepada siswa. Untuk doa dan presensi tidak dilaksanakan karena pembelajaran 

berlangsung pada jam ke-4 atau setelah istirahat pertama. Kemudian guru memperkenal 

materi yang akan diajarkan yaitu tentang macam-macam akar dan enjelaskan kepada siswa 

bahwa pembelajaran kali ini akan banyak menggunakan gambar-gambar atau dengan kata 

lain menggunakan model pembelajaran picture and picture. Dalam kegiatan apersepsi guru 

memperlihatkan salah satu macam akar kemudian guru  menempelkan gambar tersebut ke 

papan tulis. Selanjutnya guru bertanya kepada siswa "apa yang kalian ketahui tentang gambar 

ini?”. 

  Pada kegiatan inti, guru menjelaskan materi dengan mengganakan gambar-gambar 

berbagai akar yang sudah disiapkan.Selanjutnya guru membagikan seluruh gambar-gambar 

akar secara acak kepada siswa. Siswa yang mendapatkan gambar maju kedepan menyebutkan 

nama dan mendiskripsikan ciri-ciri akar tersebut. Kemudian guru memanggil siswa secara 

acak untuk mengambil gambar dan menjodohkan gambar tersebut sesuai dengan jenis akar 

dengan menempelkannya dipapan tulis.Selanjutnya guru membagi siswa menjadi 5 

kelompok, setiap kelompok beranggota 5-6 siswa.Dalam kelompok ini siswa diminta untuk 

berdiskusi menyelesaikan lembar kerja siswa yang sudah disiapkan.Tetapi sebelumnya guru 

mennberikan pengarahan kepada siswa bagaimana mengerjakan lembar kerja siswa tersebut. 

  Setelah semua kelompok selesai mengerjakan lembar keja siswa, guru meminta 

perwakilan dari salah satu kelompok maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil 

kerja kelompoknya. Guru meminta siswa yang tidak presentasi untuk menanggapi/bertanya 

kepada kelompok yang maju. Pada kegiatan akhir, guru dan siswa meyimpulkan bersama-

sama materi yang sudah dipelajari dan menyampaikan materi yang akan dibahas pada 

pertemuan selanjutnya. 

2. Pertemuan 2 

Pada pertemuan 2, langkah-langkah pembelajaran sama dengan pertemuan 1, namun 

materi yang diajarkan adalah akar. Pertemuan 2 merupakan penyempurnaan dari kekurangan/ 

kelemahan pada pertemuan 1. 
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Pada pertemuan 2, di kegiatan awal guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam 

kepada siswa. Untuk doa dan presensi tidak dilaksanakan karena pembelajaran berlangsung 

pada jam ke-4 atau setelah istirahat pertama. Kemudian guru memperkenal materi yang akan 

diajarkan yaitu tentang jenis akar dan jenis-jenis batang, dan menjelaskan kepada siswa 

bahwa pembelajaran kali ini sama dengan pembelajaran sebelumnya yang akan banyak 

menggunakan gambar-gambar atau dengan kata lain menggunakan model pembelajaran 

picture and picture. Dalam kegiatan apersepsi guru memperlihatkan salah satu macam jenis 

akar kemudian guru menempelkan gambar tersebut ke papan tulis. Selanjutnya guru bertanya 

kepada siswa "apa yang kalian ketahui tentang gambar ini?". 

Pada kegiatan inti, guru menjelaskan materi dengan menggunakan gambar-gambar 

berbagai macam akar yang sudah disiapkan.Selanjutnya guru membagikan seluruh gambar-

gambar. batang secara acak kepada siswa. Siswa yang mendapatkan gambar maju kedepan 

menjelaskan gambar tersebut. Kemudian guru memanggil siswa secara acak untuk 

mengambil gambar dan menjodohkan gambar tersebut sesuai dengan jenis batang dengan 

menempelkannya dipapan tulis. Selain itu guru juga menjelaskan macam-macam jenis batang 

dengan menggunakan gambar.Selanjutnya guru membagi siswa menjadi 5 kelompok, setiap 

kelompok beranggota 5-6 siswa. Dalam kelompok ini siswa diminta untuk berdiskusi 

menyelesaikan lembar kerja siswa yang sudah disiapkan.Tetapi sebelumnya guru 

memberikan pengarahan kepada siswa bagaimana mengerjakan lembar kerja siswa tersebut. 

Setelah semua kelompok selesai mengerjakan lembar kerja siswa, guru meminta 

perwakilan dari salah satu kelompok maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil 

kerja kelompoknya. Guru meminta siswa yang tidak presentasi untuk menanggapi/bertanya 

kepada kelompok yang maju. Pada kegiatan akhir, guru dan siswa meyimpulkan bersama-

sama materi yang sudah dipelajari dan menyampaikan materi yang akan dibahas pada 

pertemuan selanjutnya. 

3.  Pertemuan 3  

  Pada pertemuan 3, guru mengulas kembali materi tentang macam-macam akar yang telah 

dijelaskan pada  pertemuan sebelumnya. Selanjutnya, guru membagikan lembar evaluasi 

kepada setiap siswa. 

  Selama kegiatan pelaksanaan siklus I berlangsung yang terdiri dari tiga perternuan, 

Penulis meminta bantuan Observer (teman sejahwat guru kelas IV) untuk mengamati 



44 

 

jalannya pembelajaran dengan mengisi lembar observasi yang telah disediakan. Leinbar 

obsenasi tersebut meliputi item untuk mengamati guru kelas saat proses belajar mengajar. 

 

4.2.3 Hasil Observasi 

 Penulis dibantu observer melakukan observasi keterampilan guru dan aktivitas siswa 

saat proses belajar mengajar. 

1. Hasil Obeservasi Ketrampilan Kinerja Guru 

 Hasil observasi keterarnpilan guru pada siklus I diperoleh dari rata-rata jumlah 

skor pada pertemuan 1 dan 2.sudah mulai mengerti model pembelajaran kooperatif tipe 

picture and picture melalui metode diskusi. Namun sat guru masih kurang dalam 

penggunaan gambar-gambar sehingga beberapa siswa kurang terlibat aktif sat kegiatan 

pembelajaran berlangsung.  

2. Hasil Observasi Aktifitas Siswa 

  Selain observasi pada kinerja guru juga dilakukan observasi terhadap aktifitas siswa 

saat proses pembelajaran. 

 

4.2.4 Hasil Belajar IPA 

 Berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan pada siklus I kemudian diambil data secara 

kuantitatif melalui penilaian tes formatif hasil belajar materi jenis-jenis akar dan batang yaitu 

nilai tertinggi yang dicapai sebelum Tindakkan  70 dan nilai terendah 50. Siswa yang telah 

mencapai KKM 70 ada 8 Siswa (40%), sedangkan yang belum mencapai KKM 70 sebanyak 12 

siswa (60%). Pada siklus I ini nilai tertinggi yang bisa dicapai siswa yaitu 75, sedangkan nilai 

terendah 50 siswa yang mencapai KKM 70 sebanyak 13 anak sedangkan siswa yang belum 

mencapai KKM 7 anak (35%). Berikut ini perolehan nilai siklus I pada tabel 4.5. 
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Tabel 4.3 Rekapitulasi Hasil Belajar IPA Siklus I 

No Rentang Skor Frekuensi Presentase 
Keterangan 

Ketuntasan Jumlah  

1 90-100 1 5% Tuntas 
Tuntas 13 

65% 
2 80-89 1 5% Tuntas  

3 70-79 11 55% Tuntas  

4 60-69 2 10% Tidak Tuntas 
7 

35% 
5 50-59 2 10% Tidak Tuntas 

6 <50 3 15% Tidak Tuntas 

 Jumlah  20 100%   

               Rata-rata                          66,00 

               Nilai tertinggi                   80 

               Nilai terendah                   55 

 

Adapun hasil belajar IPA dengan model pembelajaran kooperatif tipe picture and picture 

melalui metode diskusi siswa telah mencapai ketuntasan sebesar 65%, karena 20 siswa yang 

memperoleh nilai dibawah  KKM (70) ada 13 siswa, sedangkan 7 siswa telah mempeoleh nilai 

≥ KKM. 

Berdasarkan kriteria ketuntasan minimal (KKM=70) data hasil perolehan nilai siklus II 

disajikan dalam bentuk tabel 4.4 

Tabel Hasil Ketuntasan Belajar IPA Siklus I 

No Ketuntasan Belajar 
Jumlah Siswa 

Jumlah Presentase (%) 

1 Tuntas 13 65 

2 Tidak Tuntas 7 35 

Jumlah  20 100 

  

 Ketuntasan belajar siswa pada siklus I dapat diketahui bahwa siswa yang memiliki nilai 

kurang dari kriteria ketuntasan minimal (KKM=70) sebanyak 7 siswa atau 35% sedangkan yang 

sudah mencapai ketuntasan minimal sebanyak 13 siswa dengan presentase 65%. Ketuntasan 

belajar siswa pada tabel 4.4 untuk lebih jelasnya lihat pada diagram 4.2. 
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Tuntas 
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Ketuntasan Hasil Siklus I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 4.2 Diagram Ketuntasan Hasil Belajar IPA Siklus I 

 

 

4.2.5 Analisis Hasil Kondisi Awal dan Siklus I 

 Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA kondisi awal 

dan siklus I, berikut tabel 4.5 yang akan menunjukan adanya peningkatan hasil belajar kondisi 

awal dan siklus I. 

    

No Ketuntasan  Belajar Nilai 
Kondisi Awal Siklus I 

Jumlah % Jumlah  % 

1 Belum Tuntas < 70 12 60% 7 35% 

2 Tuntas < 70 18 40% 13 65% 

 Jumlah  20 100% 20 100% 

 Rata-rata  59,05 66,00 

 Nilai Tertinggi  80 80 

 Nilai Terendah   10 45 

 

 

Tabel 4.5 menunjukan indikator ketuntasan belajar siswa meningkat dari kondisi awal 

yang hanya sebesar 40%, dengan 8 siswa yang sudah tuntas dan masih ada 12 siswa yang belum 

tuntas atau sebesar 60%. Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa pembelajaran tersebut belum 

tuntas atau belum berhasil karena indikator ketuntasan belum mencapai 75%. Peningkatan terjadi 

pada siklus I, hasil ketuntasan belajar siswa diketahui sebesar 65% meningkat 60% dari kondisi 

awal dengan 8 siswa yang sudah tuntas dan menyiksakan 12 siswa yang belum tuntas karena 

belum mencapai KKM ( ≤70) atau sebanyak 60%. Begitu juga dengan nilai rata-rata yang 
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12 

7 
8 

13 

Kondisi Awal Siklus I

Diagram Awal & Siklus I 

Belum Tuntas Belum Tutas

diperoleh siswa meningkat 80 dari kondisi  awal sebesar 5905 dan siklus I sebesar 6600. Berikut 

hasil belajar siswa kondisi awal dan siklus I bila digambarkan dalam diagram 4.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Gambar 4.3 Diagram Awal & siklus I 

 

 

 

4.3 Deskripsi Siklus II 

 Praktik pmbelajaran pada siklus II dilaksanakan dengan melihat kekurangan dan kelebihan 

pada siklus I. Pelaksanaan siklus II merupakan upaya perbaikan dari siklus II dengan lebih 

memberi Tindakkan kepada siswa dalam ketrampilan tentang model pembelajaran kooperatif 

tipe picture and picture melalui metode diskusi. Dalam siklus II, terdapat tiga kali pertemuan 

dengan rincian sebagai berikut:  

1. Perencanaan 

 Persiapan yang dilakukan penulis turtuk melaksanakan pertemuan Siklus II ini meliputi 

: (1) Merevisi RPP berdasarkan refleksi siklus I dan (2) Puryusunan skenario 

pernbelajaran dengan model punbelajaran kooperatif  tipe picture and picture melalui 

metode diskusi, serta alat dan bahan untuk yang disesuaikan dengan refleksi dari hasil 

belajar pada siklus I. 

2.Pertemuan I 

  Setelah diperoleh informasi pada refleksi siklus I, maka dilakukan diskusi dengan guru 

kelas mengenai materi pembelajaran yang akan disajikan serta alat penunjang lain yang 
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perlu digunakan. Sebelum mengajar pada pertemuan I, maka Penulis menyiapkan segala 

sesuatu yang menunjang proses pembelajaran, diantaranya RPP, alat peraga yang berupa 

gambar-gambar, lembar dikusi kolompok, lembar observasi untuk guru dan siswa, buku 

pelajaran. Penulis merancang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan pokok 

bahasan dengan melihat kelemahan pada siklus I, kemudian menentulmn tujuan. Setelah 

menentukan tujuan pembelajaran kemudian guru lebih menekankan materi dengan cara 

membuat siswa lebih aktif dan mengajak langsung siswa dalam proses pembelajaran. 

3. Pertemuan 2 

     Perencanaan pembelajaran pada siklus lI pertemuan 2 sebagai tindak lanjut dari hasil 

belajar siswa dan kekurangan/ kelemahan pada pertemuan I maka perencanaan pertemuan 2 

masih sama dengan peremuan l. Pada siklus II perternuan 2 ini siswa maju kedepan 

menyusun atau mengurutkan. Sebelum mengajar pada perternuan 2, maka Penulis 

menyiapkan segala sesuatu yang menunjang proses pembelajaran, diantaranya Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah direvisi, gambar-gambar proses daur air yang 

akan digunakan saat proses pembelajaran berlangsung, lembar observasi untuk guru dan 

siswa saat proses pembelajaran, dan buku pelajaran. 

4. Pertemuan 3 

Perencanaan pembelajaran pada siklus II pertemuan 3 sebagai penyempurnaan dan tindak 

lanjut dari pertemuan 1 dan 2.Pada pertemuan 3, guru mengulang materi yang sudah 

dijelaskan pada materi pertemumr 1 dan 2, kemudian guru memberikan evaluasi kepada 

siswa. Sebelum mengajar pada pertemuan 3, Penulis menyiapkan segala sesuatu yang 

menurjang proses pembelajaran, diantaranya RPP, buku pembelajaran, lembar evaluasi 

tintuk siswa baik lembar soal maupun lernbar jawaban, serta ruang/okasi yang akan 

digunakan untuk proses pembelajaran. 

 

4.3.1 Pelaksanaan Tindakkan 

1. Pertemuan 1 

Pada pertemuan 1, di kegiatan awal guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam 

kepada siswa. Setelah itu guru memeriksa kesiapan siswa dengan berkomunikasi dengan 

siswa terlebih dahulu. Dalam kegiatan apersepsi, guru bertanya jawab dengan siswa tentang 
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gambar yang ditempel di papan tulis yaitu gambar struktur  bagian tumbuhan, kemudian 

bertanya kepada siswa "apa yang kalian ketahui tentang gambar ini?". Setelah itu guru 

menyampaikan topik dan kompetensi yang akan dicapai dalam pembelajaran. 

Pada kegiatan inti, guru melakulian tanya jawab dengan siswa seputar gambar yang 

ditempel. Selanjutnya dengan menggunakan gambar guru menjelaskan materi kepada siswa 

tentang struktur tumbuhan.Supaya siswa lebih aktif dan percaya diri dalam kegiatan belajar, 

guru membagiakan tulisan-tulisan bagian struktur bumi secara acak kepada siswa. Guru 

menunjuk siswa yang mendapat tulisan-tulisan tersebut secara berurutan untuk maju kedepan 

menempelkan tulisan bagian tumbuhan tersebut dengan gambar yang ada di depan, 

selanjuhya siswa menjelaskan ciri-ciri dari tumbuhan tersebul Guru mengajak siswa lain 

yang tidak maju kedepan untuk menanggapi hasil kerja siswa yang maju kedepan. 

Setelah memberikan penjelasan kegiatan pembelajaran selanjutnya, guru membagi siswa 

ke dalam 5 kelompok yang heterogen (baik dari agama, suku, ras, dan lain-lain) terlebih 

dahulu unhrk melakukan kegiatan diskusi.Satu kelompok terdiri dari 5-6 siswa.Kemudian, 

guru membagikan lembar kerja siswa untuk masing-masing kelompok.Setiap kelompok 

mengerjakan lembar kerja yang sudah dibagikan. Pada kegiatan ini guru berkeliling dari 

kelompok satu sampai kelompok lima memantau, memberikan pengarahan kepada setiap 

anggota kelompok dan menanggapi pertanyaan dari kelompok tersebut. Setelah semua 

kelompok selesai mengerjakan tugas diskusinya. Guru menunjuk secara berurutan dari 

kelompok satu untuk mempersentasikan hasil kerja kelompok mereka. Selama presentasi 

kelompok yang tidak presentasi memperhatikan dan menanggapi hasil kerja kelompok yang 

presentasi. 

Pada kegiatan akhir, guru dan siswa meyimpulkan bersama-sama materi yang sudah 

dipelajari dan menyampaikan materi yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. 

2. Perremuan 2 

  Pada pertemuan 2, langkah-langkah pembelajaran sama dengan pertemuan 1, namun 

materi yang diajarkan adalah gaya gesek. Pertemuan 2 merupakan penyempunaan dari 

kekurangan/kelemahan pada pertemuan 1 Pada pertemuan 2, di kegiatan awal guru 

membuka pelajaran dengan mengucapkan salam kepada siswa. Untuk doa dan presensi 

tidak dilaksanakan karena pembelajaran berlangsung pada jam ke-4 atau setelah istirahat 

pertama Kemudian guru memperkenal materi yang alian diajarkan yaitu tentang daur air, 
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dan menjelaskan kepada siswa bahwa pembelajaran kali ini sama dengan pembelajaran 

sebelumnya yang akan banyak menggunakan gambar-gambar atau dengan kata lain 

menggunakan model pembelajaran picture and picture.Dalam kegiatan apersepsi guru 

menunjukan gambar daur air yang belum ada keterangannya.kemudian guru 

menempelkan gambar tersebut ke papan tulis. Selanjutnya guru bertanya kepada siswa 

"apa yang kalian ketahui tentang gambar ini?". 

  Pada kegiatan inti, gum menjelaskan materi dengan menggunakan gambar proses daur 

air yang sudah disiapkan" Selanjutnya guru membagikan seluruh gambar-gambar dan 

keterangan yang berhubungan denpn proses daur air. Siswa yang mendapatkan gambar 

dan keterangan tentang proses daur air maju kedepan untuk mengurutlian proses daur air 

dengan menempelkannya. Selain itu guru juga menjelaskan macam-macam kegiatan yang 

mempengaruhi proses daur air dengan menggunakan gambar. Selanjutnya guru membagi 

siswa menjadi 5 kelompok, setiap kelompok beranggota 5-6 siswa.Dalam kelompok ini 

siswa diminta untuk berdiskusi menyelesaikan lembar kerja siswa yang sudah 

disiapkan.Tetapi sebelumnya guru memberikan pengarah kepada siswa bagaimana 

mengerjakan lembar kerja siswa tersebut. 

  Setelah semua kelompok selesai mengerjakan lembar kedua siswa, guru meminta salah 

satu kelompok maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. 

Guru meminta siswa yang tidak presentasi untuk menanggapi/bertanya kepada kelompok 

yang maju. 

Pada kegiatan akhir, guru dan siswa meyimpulhan bersama-sama materi yaag 

sudah dipelajari dan menyampaikan materi yang akan dibahas pada perternuan 

selanjutnya. 

3. Pertemuan 3 

  Pada pertemuan 3, guru mengulas kembali materi tentang macam-macam batuan, jenis 

pelapukan dan macam-macam tanah yang telah dijelaskan pada pertemuan 

sebelumnya.Selanjutnya, guru membagikan lembar evaluasi kepada setiap siswa. 

  Selama kegiatan pelalisanaan siklus II berlangsung yang terdiri dari tiga pertemuan, 

Penulis meminta bantuan Observer (teman sejahwat guru kelas 5) untuk menpmati 

jalannya pembelajaran dengan mengisi lembar observasi yang telah disediakan. Lembar 
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observasi tersebut meliputi item untuk mengamati guru jelas saat proses belajar mengajar 

terbaik. 

4.3.2  Hasil Observasi 

 Penulis dibantu observer melalankan observasi keterampilan guru dan aktivitas siswa saat 

proses belajar mengajar. 

 

Tabel 4.6 Rekap Nilai Siklus II 

No Rentang Skor Frekuensi Presentase 
Keterangan 

Ketuntasan Jumlah  

1 <50 0 0% Tidak Tuntas 
3 

15% 
2 50-59 1 5% Tidak Tuntas 

3 60-69 2 10% Tidak Tuntas 

4 70-79 10 50% Tuntas 
17 

85% 
5 80-89 4 20% Tuntas 

6 90-100 3 15% Tuntas 

 Jumlah  20 100%   

               Rata-rata                           71,30 

               Nilai tertinggi                   85 

               Nilai terendah                   60 

 

 Ada pun hasil belajar IPA dengan model pembelajaran kooperatif tipe picture and picture 

melalui metode diskusi siswa telah mencapai ketuntasan sebesar 65% karena dari 20 siswa, siswa 

memperoleh nilai di bawah 70 sebanyak 7 siswa. Berdasarkan kriteria ketuntasan minimal 

(KKM=70) data hasil perolehan nilai siklus II disajikan dalam bentuk tabel 4.7 

No Ketuntasan Belajar 
Jumlah Siswa 

Jumlah Presentase (%) 

1 Tuntas 17 85 

2 Tidak Tuntas 3 15 

Jumlah  20 100 

 

 Ketuntasan belajar siswa pada siklus II dapat diketahui bahwa siswa yang memiliki nilai 

kurang dari kriteria minimal (KKM=70) sebanyak 7 siswa atau 35% sedangkan yang sudah 
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mencapai ketuntasan minimal sebanyak 13 siswa dengan presentase 65% untuk lebih jelasnya 

lihat pada diagram 4.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Diagram Ketuntasan Hasil Belajar Siklus II 

 

4.3.4 Analisis Hasil Siklus I dan Siklus II 

 Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar IPA pada siklus I dan Siklus II, berikut tabel 

4.8 yang akan menunjukan adanya peningkatan hasil belajar IPA siklus I dan Siklus II. 

4.8 Tabel Perbandingan Hasil Siklus I dan Siklus II 

No 
Ketuntasan 

Belajar 
Nilai 

Siklus I Siklus II 

Jumlah  % Jumlah  % 

1 Belum Tuntas < 70 7 35% 3 15% 

2 Tuntas > 70 13 65% 17 85% 

 Jumlah   20 100% 20 100% 

 Rata-rata  59,05 71,30 

 Nilai Tertinggi  75 80 

 Nilai Terendah  50 55 

 

 Tabel 4.8 menunjukan indikator ketuntasan belajar siswameningkat dari siklus I sebesar 

65% dengan jumlah 13 siswa yang sudah tuntas dan masih 7 siswa yang belum tuntas sebesar 

35%. Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa pembelajaran tersebut belum tuntas karena 

indikator ketuntasan belum mencapai 75% yaitu 65%. Peningkatan juga terjadi pada siklus II, 

hasil ketuntasan belajar siswa diketahui pada siklus  sebesar 65% meningkat menjadi 85% 

85% 

15% 

Ketuntasan Hasil Belajar Siklus II 

Tuntas

Tidak Tuntas
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dengan 17 siswa tuntas. Begitu juga dengan nilai rata-rata yang diperoleh siswa meningkat dari 

siklus I 5,90 pada siklus II menjadi 66,00. 

 Berikut hasil belajar IPA siklus I dan Siklus II bila digambarkan dalam diagram 4.7 

 

Gambar 4.5 Perbandingan Hasil Siklus I dan Siklus II 

 

4.4. Hasil Analisis Data 

 Analisis data komulatif dan deskriptif yang berasal dari hasil belajar IPA siswa saat 

sebelum Tindakkan, siklus I dan siklus II. Perbandingan motivasi, aktifitas siswa, aktifitas guru, 

lembar kerja siswa, dan nilai siswa kelas IVsaat sebelum Tindakkan, siklusI, dan siklus II 

berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di SD Inpres 03 Yenwaupnor diketahui bahwa dari 

hasil belajar IPA siswa kelas I saat saabelum Tindakkan, siklus I dan siklus II mengalami 

peningkatan. 

 

4.5 Hasil Belajar IPA 

 Untuk mengetahui berhasil atau tidaknya model pembelajaran kooperatif tipe picture and 

picture maka penulis mengambil nilai ulangan pada materi macam-macam akar dengan jumlah 

20 siswa dan membandingkannya dengan hasil tes evaluasi yang diberikan pada akhir siklus I 

dan siklus II. Hasil perbandingannya dapat dilihat pada tabel 4.7 di bawah ini. 

7 

3 

13 

17 

Siklus I Siklus II

Perbandingan Hasil Belajar Siklus I dan 
Siklus II 

Belum Tuntas Tuntas
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Tabel 4.9 Rekapitulasi Pengelompokan Nilai Kondisi Awal, Siklus I dan Siklus II 

No 
Ketuntasan 

Belajar 
Nilai 

Kondisi Awal  Siklus I Siklus II 

Jumlah  % Jumlah  % Jumlah  % 

1 Belum Tuntas < 70 12 60% 7 35% 3 15% 

2 Tuntas > 70 8 40% 13 65% 17 85% 

 Jumlah   20 100% 20 100% 20 100% 

 Rata-rata  59,05 66,00 71,30 

 Nilai Terendah  50 55 60 

 Nilai Tertinggi  75 80 85 

 

 Berdasarkan tabel 4.9 perbandingan hasil pembelajaran dapat dijelaskan bahwa pada 

kondisi awal ada 12 siswa yang belum tuntas karena belum memiliki nilai dari Kreteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditetapkan oleh pengajar, sedangkan 8 siswa sudah 

memenuhi KKM dengan nilai 5,90 ≥. Maka perlu daiadakan pengkajian ulang pada teknik 

pengajaran atau cara menerangkan kepada siswa dan pemberian soal. 

 

4.6  Pembahasan Hasil Penilaian 

 Penilaian ini dilaksanakan di SD Inpres 03 Yenwaupnor dengan subjek penelitian kelas IV 

proses pembelajaran sebelum penelitian dilakukan hanya memanfaatkan buku atau LKS saja 

sebagai sumber belajar dan metode yang digunakan hanya ceramah saja, sehingga siswa merasa 

bosan dalam pembelajaran. Hal yang menyebabkan tingkat motivasi dan hasil belajar IPA siswa 

kelas IV SD Inpres 03 Yenwaupnor masih rendah. Kondisi awal Siswa yang mencapai KKM  8 

(40%) siswa, sedangkan belum mencapai KKM 12 (60%) , maka perlu dilakukan Tindakkan 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa.  

 Peningkatan hasil belajar IPA dengan model pembelajaran kooperatif tipe picture and 

picture dapat dilihat hasil perolehan nilai siklus I dan siklus II, yaitu pembelajaran menggunakan 

media gambar yang diterapkan pada siklus I memperoleh hasil nilai maksimal 80 dan nilai 

minimal 55 dari 20 siswa yang telah   tuntas belajar terdapat 13 siswa dan yang belum tuntas 

sebanyak 7 siswa. Pada siklus I masih ditemukan beberapa kendala atara lain guru masih 

canggung menggunakan model pembelajaran yang baru, dan siswa belum semuanya aktif dalam 
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pembelajaran. Pada siklus II diperoleh hasil nilai maksimal 85 dan minimal 60. Dari 20 siswa 

yang mendapat nilai yang belum tuntas terdapat 3 siswa dan 17 siswa telah memenuhi KKM . 

Sehingga model pembelajaran kooperatif  tipepicture and picture melalui metode diskusi dapat 

meningkatkan hasil belajar IPA kelas IVSD Inpres 03 Yenwaupnor. 

 Pada pelaksanaan ini penulis hanya mempersiapkan hal-hal non teknis seperti membuat 

alat peraga mempersiapkan RPP, lembar observasi siswa dan guru, lembar kerja siswa tes 

formatif untuk evaluasi. Pada saat pembelajaran penulis dibantu oleh satu guru kelas IVbertindak 

sebagai kolaborator yang mengajarkan panbelajaran IPA dan satu orang observer yaitu guru 

kelas IVyang mengamati aktivttas siswa dan kinerja guru dalam proses pembelajaran. 

Berdasarkan hasil pengamatan diperoleh bahwa hasil aktivitas siswa setiap siklusnya mengalami 

peningkatan, begitu juga dengan kinerja guru sudah sesuai dengan yang diharapkan. 

 Model pembelajaran kooperatif  tipe picture and picture adalah suatu metode pembelajaran 

kooperatif yang menggunakan gambar sebagai faktor utama dalam pembelajaran. Gambar akan 

digunakan untuk menerangkan materi pelajaran. Pertama guru menyampaikan tujuan dan 

memotivasi peserta didik.Kemudian guru menerangkan materi dengan menggunakan 

gambar.selanjutnya, siswa dibagi ke dalam kelompok yang terdiri dari 5-6 orang secara 

hetegoren, dalam kelompok tersebut siswa mendiskusikan tugas yang diberikan oleh guru. 

Setelah semua kelompok selesai mengerjakan tugas kelompoknya, guu memanggil satu persatu 

perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Guru bersama 

siswa menyimpulkan materi pelajaran. 

 Pembelajaran IPA dengan menggunakan metode konvensional yaitu ceramah kurang 

menarik perhatian siswa untuk belajar sehingga hasil belajar IPA rendah. Tindakkan pada Siklus 

I ke Siklus II menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe picture and picture  melalui 

metode diskusi dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas IV SD Inpres 03 Yenwaupnor. 

 Pembelajaran dengan menggunakan gambar, siswa lebih aktif dan memahami materi 

pelajaran.Siswa juga lebih berani untuk bertanya kepada guru, hal ini didukung dengao suasana 

pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan tidak membosankan, dibandingkan dengan 

pembelajaran konvensional dimana siswa kurang aktif dan siswa terlihat kurang antusias dalam 

mengikuti pembelajaran. 

 Kendala yang dihadapi dalam penelitian ini antara lain masih ada siswa yang ramai dan 

kurang memperhaiikan pembelajaran, siswa masih sering bermarn jika guru terfokus pada siswa 
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yang yang lain tetapi hal ini bisa disiasati dengan menunjuk siswa yang ramai agar lebih 

memperhatikan, dan siswa masih belum berani untuk menanggapi hasil diskusi dari kelompok 

lain yang sedang presentasi serta belurn berani untuk bertanya kepada guru apabila belum 

memahami maleri yang sedang dipelajari. 


