
36 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Pelaksanaan Tindakan 

4.1.1. Subjek Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan di SDN 33 WaimnirDistrik Bonkawir Kabupaten 

Raja Ampat dengan subyek penelitian siswa kelas 5 yang berjumlah 26 siswa 

yang terdiri dari 14 siswa laki-laki dan 12 siswa perempuan. 

 SDN 33 Waimnir terletak di Distrik Bonkawir Kabupaten Raja Ampat. 

Sekolahan ini lokasinya terletak di samping kantor lurah Bonkawir. Jadi lokasi SD 

ini termasuk masih strategis. 

Pada bab ini akan di bahas data hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian 

ini disajikan dalam dua bagian yaitu perencanaan model pembelajaran Children 

Learning In Sciences dan keterlaksanaan model pembelajaran. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di kelas 5SDN 33 

Waimnirsemester II Tahun Pelajaran 2014/2015 dengan jumlah siswa 26 pada 

mata pelajaran IPA materi gaya gravitasi, terlihat bahwa tingkat pemahaman 

siswa masih kurang. Hal ini bisa terlihat dari nilai tes yang masih di bawah KKM 

65. Pada saat observasi peneliti mendatkan bahwa nilai siswa kelas 5 pada mata 

pelajaran masih di bawah KKM 65. Dan hal ini yang membuat peneliti untuk 

menggunakan model pembelajaran agar dapat meningkatkan hasil pembelajaran 

IPA pada kelas 5. Berikut adalah hasil rekapitulasi nialai siswa sebelum 

diterapkannya model pembelajaran Children Learning In Science (CLIS). 
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Tabel 4. 1 

Rekapitulasi Perolehan Nilai Kondisi Awal  

Sebelum Diadakan Tindakan  

 

Berdasarkan tabel 4.1 terlihat jelas perbandingan siswa yang mencapai 

ketuntasan belajar (KKM=65) adalah sebanyak 12 siswa atau 46,15%, sedangkan 

siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar sebanyak 14 siswa dengan 

presentase 57,8% yang jika diuraikan  siswa yang mendapat nilai <50 sebanyak 5 

siswa dengan presentase 19,6%,  ≥ 50-54 sebanyak 4 siswa dengan presentase 

15,4%, untuk nilai 55-59 ada 3 siswa dengan presentase 11,5%, 60-64 sebanyak 2 

siswa atau 7,7%, nilai 65-69 sebanyak 2 siswa atau 7,7%, nilai 70-74 sebanyak 3 

siswa atau 11,5%, nilai 75-79 2 siswa saja atau 7,7%,  nilai 80-84 sebanyak 3 

siswa atau 11,5%, nilai 85-89 sebanyak 2 siswa atau 7,7%, nilai 90-94 hanya 1 

No. Nilai 
Sebelum Tindakan 

Keterangan 
Jumlah Siswa Persentase (%) 

1. < 50 5 19,2 Belum tuntas 

2. ≥ 50-54 4 15,4 Belum tuntas 

3. 55-59 3 11,5 Belum Tuntas 

4. 60-64 2 7,7 Belum Tuntas 

5. 65-69 2 7,7 Tuntas 

6. 70-74 3 11,5 Tuntas 

7. 75-79 2 7,7 Tuntas 

8. 80-84 1 3,8 Tuntas 

9. 85-89 2 3,8 Tuntas 

10. 90-94 1 3,8 Tuntas 

11. 95-100 1 3,8 Tuntas 

Jumlah 26 100  

Rata-rata 5,442  

Nilai tertinggi 70  

Nilai terendah 45  
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siswa saja atau 3,8%, dan nilai 95-100 hanya ada 1 siswa atau 7,7%. Dengan nilai 

rata-rata 5,44 sedangkan nilai tertinggi adalah 100 sedangkan nilai terendah 

adalah 45. 

Untuk lebih jelasnya data nilai pada tabel 4.1 dapat dibuat diagram seperti 

pada gambar 4.1. 

Pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

IPA sebelum dilakukannya tindakan diperoleh nilai nilai tertinggi adalah 100, 

nilai terendah adalah 40, dan rata-rata nilainya adalah 60. Ini menunjukkan bahwa 

siswa belum mencapai ketuntasan belajar KKM 65. 

Hasil belajar siswa dapat  dijabarkan dalam diagram batang sebagai 

berikut :   

 

Diagram 4.1  Diagram Hasil Belajar IPA Sebelum Tindakan 

 

Terlihat dari hasil ketuntasan hasil belajar SDN 33 Waimnir sebelum 

dilakukan tindakan dengan menggunakan model pembelajaran Children Learning 

In Sciences CLIS dapat diketahui bahwa siswa yang memiliki nilai kurang dari 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM=65) sebanyak 14 siswa atau 53,84%, 

sedangkan yang sudah mencapai ketuntasan minimal sebanyak 12 siswa dengan 

persentase 46,15%. 
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Dapat dilihat gambar persentase 4.2 dari hasil observasi pengamatan tabel 4.2 

pada keadaan kondisi awal hasil belajar siswa sebelum dilakukan tindakan 

menggunakan model CLIS . 

Tabel 4.2 

Ketuntasan Belajar Sebelum Tindakan 

No. 

Kriteria 

Ketuntasan 

Sebelum Tindakan 

Jumlah 

Siswa Persentase (%) 

1 Tuntas ≥ 65 12 46,15 % 

2 Belum tuntas <65 14 53,84% 

Jumlah 26 100% 

Terlihat dari hasil ketuntasan hasil belajar SDN 33 Waimnir sebelum 

dilakukan tindakan denngan menggunakan model pembelajaran Children 

Learning In Sciences CLIS dapat diketahui bahwa siswa yang telah mencapai 

nilai ketuntasan      terdapat 12 siswa dengan persentase 46,15 % dan siswa 

yang belum mencapai ketuntasan < 65 terdapat 14 siswa dengan persentase 

53,84%. Dapat dilihat gambar persentase 4.2 dari hasil observasi pengamatan 

tabel 4.2 pada keadaan kondisi awal hasil belajar siswa sebelum dilakukan 

tindakan menggunakan model pembelajaran CLIS  

 

Gambar 4.2 

Persentase Ketuntasan Nilai Sebelum Tindakan 

 

46% 

54% 

Tuntas ≥ 65 Belum tuntas <65
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 Dari gambar presentasi diatas dapat di ketahui bahwa presentasi perolehan 

ketuntasan. Jumlah siswa yang tuntas 12 siswa dengan persentase 46 % dan belum 

tuntas 14 siswa dengan persentase 53%. Dari data d pada diagram, maka perlu 

adanya tindakan untuk memperbaiki hasil belajar siswa. 

 

4.2 Pembahasan Hasil Belajar 

4.2.1 Pelaksanaan Pembelajaran Siklus 1 

 Berikut ini adalah hasil belajar dari siswa dengan setelah diterapkannya 

model pembelajaran CLIS pada mata pelajaran IPA materi gaya gravitasi dengan 

indicator mengetahui gaya gravitasi. Data hasil belajar siswa dapat dilihat pada 

tabel berikut di bawah.  

 

Tabel 4.3 

Rekapitulasi Nilai Siklus I 

 

 

No. Nilai 

Siklus 1 

Keterangan Jumlah 

Siswa 

Persentase 

(%) 

1 < 50 2 7,7% Belum tuntas 

2 60-64 4 11,5% Belum Tuntas 

3 70-74 4 11,5% Tuntas 

4 80-84 13 50% Tuntas 

5 90-94 2 7,7% Tuntas 

6 95-100 1 3,8% Tuntas 

Jumlah 26 100   

Rata-rata 70,76   

Nilai tertinggi 100   

Nilai terendah 40   
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Berdasarkan table 4.3 terlihat bahwa adanya peningkatan nilai ketuntasan 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA yang di lakukan pada tindakan siklus 

I dengan menggunakan model pembelajaran Childdren Learning In Sciences 

(CLIS). Berdasarkan tabel 4.2 siswa yang mencapai ketuntasan belajar 

(KKM=65) adalah sebanyak 20 siswa atau 76% dari keseluruhan siswa sedangkan 

siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar  sebanyak 6 siswa dengan 

presentase 23%. Hal ini menunjukkan masih terdapat siswa yang mendapat nilai 

di bawah  Kriteria Ketuntasan Belajar (KKM=60), dan uraian sebagai berikut 

yang dapat diuraikan dengan nilai <50 sebanyak 2 siswa, nilai 60 s/d 64 sebanyak 

4 siswa dengan persentase 15,38%, nilai 65 s/d 69 sebanyak 0 siswa dengan 

presentase 0, nilai 70 s/d 74  sebanyak 4 siswa dengan presentase 15,38%, nilai 80 

s/d 84 sebanyak 13 siswa dengan presentase 50%, nilai 90 s/d 94 sebanyak 2 

siswa dengan presentase 7,7% dan yang memiliki nilai 95 s/d 100 sebanyak 1 

siswa atau  3,8%. Dengan nilai rata-rata 70,76 dan nilai tertinggi adalah 100 

sedangkan nilai terendahnya adalah 40. 

Untuk lebih jelasnya data nilai pada tabel dapat dibuat diagram seperti 

pada gambar 4.3 

Gambar 4.3 

Hasil Perolehan Nilai Siklus I 
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Berdasarkan data hasil perolehan nilai pada siklus I  berdasarkan Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM=65) maka dapat disajikan dalam bentuk tabel 4.4. 

Tabel 4.4 

Ketuntasan Belajar Siklus I 

No. Kriteria Ketuntasan Siklus I 

Jumlah Siswa Persentase (%) 

1 Tuntas ≥65 20 76,92% 

2 Belum Tuntas < 65 6 23,27% 

Jumlah 26 100% 

 

Dari keterangan table tersebut dapat diketahui bahwa Ketuntasan Belajar 

Siswa (KKM), perolehan Nilai Siklus I  dapat diketahui bahwa siswa yang 

memiliki nilai kurang dari Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM=65) sebanyak 6 

siswa atau masih ada yang mendapat nilai dibawah KKM >65 dengan 

persentase 23,37%. Sedangkan yang sudah mencapai ketuntasan minimal 

sebanyak 20 siswa dengan persentase 76,92%. Ketuntasan belajar siswa pada 

tabel 4.10 dapat dilihat pada gambar 4.4. 

 

Gambar 4.4 

Diagram ketuntasan siklus 1 
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Berdasarkan pada gambar 4.4 dengan menggunakan pembelajaran 

Children Learning In Sciences (CLIS) siswa yang belum memenuhi nilai 

ketuntasan  (KKM=65) adalah sebanyak 6 siswa atau maasih ada siswa yang 

mendapatkan nilai belum tuntas atau dengan criteria >65. Sedangkan siswa yang 

tuntas dalam belajarnya sebanyak 20 siswa atau 76,97 % dari jumlah siswa 

mendapatkan nilai ≥65. Ini berarti bahwa masih ada siswa yang belum tuntas 

dalam tindakan siklus I. Berarti indikator kinerja pada penelitian siklus I belum 

tercapai sesuai yang diharapkan peneliti dengan menggunakan model 

pembelajaran Children Learning In Sciences di SD N 33Waimnir Distrik 

Bonkawir Kabupaten Raja Ampat. Maka peneliti perlu melakukan tindakan 

selanjutnya untuk mendapatkan hasil yang maksimal. 

 Pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa hasil belajar siswa pada materi gaya 

gravitasi menggunakan model pembelajaran Children Learning In Sciences CLIS 

diperoleh data nilai tertinggi adalah 100, nilai terendah adalah 60, dengan rata-rata 

nialai 70,76. Persentase ketuntasan hasil belajar adalah 76,92% sedangkan 23 % 

siswa dalam kualifikasi belum mencapai ketuntasan (KKM) 

 Data hasil belajar pada tindakan siklus I menggunakan Model 

pembelajaran Children Learning in Sciences dapat di jabarkan dengan 

menggunakan diagram sebagai berikut. 

 

4.2.2. Pelaksanaan Pembelajaran Siklus II  

4.2.2.1  Deskripsi Observasi Pembelajaran Siklus II  

Pada siklus II ini adalah merupakan perbaikan dari tindakan siklus I. tindakan ini 

dilakukan karena masih adanya kekurangan pada siklus I. pada tindakan siklus II 

terlihat adanya ketuntasan nilai hasil belajar siswa. Hasil belajar pada siklus II 

dapat dilihat pada tabel di bawah : 
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Tabel 4.5 

Rekapitulasi hasil belajar siswa pada siklus II 

No. Nilai 
Siklus 2 

Keterangan 
Jumlah Siswa Persentase (%) 

1 60-64 1 3,8% Belum Tuntas 

2 65-69 1 3,8% Tuntas 

3 70-74 4 15,3% Tuntas 

4 75-79 1 3,8% Tuntas 

5 80-84 6 23,0% Tuntas 

6 85-89 2 7,7% Tuntas 

7 90-94 3 11,5% Tuntas 

8 95-100 8 30,7% Tuntas 

Jumlah 26 100   

Rata-rata 81,73   

Nilai tertinggi 100   

Nilai terendah 60   

 

Berdasarkan tabel 4.5 setelah dilakukan tindakan pada siklus 2 terlihat 

bahwa adanya peningkatan nilai ketuntasan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran IPA yang sebelumnya masih ada siswa yang mendapat nilai ketuntasan . 

maka  dengan menggunakan model pembelajaran Childdren Learning In Sciences 

(CLIS). Berdasarkan tabel 4.3 siswa yang mencapai ketuntasan belajar 

(KKM=65) adalah sebanyak 25 siswa dengan presentase 81% dari keseluruhan 

siswa sedangkan siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar  sebanyak 1 

siswa dengan presentase 3,8%. Hal ini menunjukkan bahwa siswa menunjukkan 

Kriteria Ketuntasan Belajar (KKM=65), dan uraian sebagai berikut yang dapat 

diuraikan, dengan nilai 60 s/d 64 sebanyak 1 siswa dengan persentase 3,8%, nilai 

65 s/d 69 sebanyak 1 siswa dengan presentase 3,8%, nilai 70 s/d 74  sebanyak 4 

siswa dengan presentase 15,38%, nilai 75 s/d 79 sebanyak 1 siswa dengan 

presentase 3,8%, nilai 80 s/d 84 sebanyak 6 siswa dengan presentase 23%, nilai 85 

s/d 89 sebanyak 2 siswa dengan presentase 7,7%, nilai 90 s/d 94 sebanyak 3 siswa 

dengan presentase 11,5% dan yang memiliki nilai 95 s/d 100 sebanyak 8 siswa 
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dengan presentase  30,7%. Dengan nilai rata-rata 81,73 dan nilai tertinggi adalah 

100 sedangkan nilai terendahnya adalah 60. 

Untuk lebih jelasnya data nilai pada tabel dapat dibuat diagram seperti 

pada gambar 4.5 

Gambar 4.5 

Hasil Perolehan Nilai Siklus II 

 

Berdasarkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM=65) data hasil perolehan 

nilai siklus II dapat disajikan dalam bentuk tabel. 

Tabel 4.7 

Ketuntasan Belajar Siswa Siklus II 

No. Kriteria Ketuntasan 

Siklus 2 

Jumlah Siswa Persentase (%) 

1 Tuntas ≥65 25 96,15% 

2 Belum Tuntas < 65 1 3,8% 

Jumlah 26 100% 

 

Dari keterangan tabel tersebut dapat diketahui bahwa Ketuntasan Belajar 

Siswa (KKM), perolehan Nilai Siklus II  dapat diketahui bahwa siswa yang 

memiliki nilai kurang dari Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM=65) sebanyak 1 

siswa atau masih ada yang mendapat nilai dibawah KKM  atau >65 dengan 

persentase 3,8%. Sedangkan yang sudah mencapai ketuntasan minimal sebanyak 
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25 siswa dengan persentase 96,15%. Hal ini sama artinya bahwa siswa telah 

mendapatkan nilai ketuntasan karena hasil ketuntasan lebih banyak di bandingkan 

hanya 1 siswa yang belum tuntas .Ketuntasan belajar siswa pada tabel 4.7 dapat 

dilihat pada gambar 4.6. 

Gambar 4.6 

Persentase Ketuntasan Belajar Siklus II 

 

Berdasarkan gambar 4.7 menunjukkan bahwa 96 % siswa telah mendapat 

Nilai ketuntasan <65. Hal ini menu Hal ini dapat dilihat dari tabel 4.10 diskripsi 

statistik yaitu nilai pada kondisi awal yang dapat dilihat dari hasil ulangan harian, 

nilai pada siklus I dan nilai pada siklus II. Dan perbandingan hasil dari sebelum 

dilakukan tindakan sampai tindakan II dapat di lihat pada tabel 4.11 

Tabel 4.8 

Rekapitulasi Perbandingan Perolehan Nilai 

No. Kriteria 

Ketuntasan 

Sebelum 

Tindakan 

Siklus I Siklus II 

Jumlah 

Siswa 

Persen 

(%) 

Jumlah 

Siswa 

Persen 

(%) 

Jumlah 

Siswa 

Persen 

(%) 

1 Tuntas    12 46,18 20 76,92% 25 96,15% 

2 Belum Tuntas< 65 14 53,84% 6 
23,27% 

1 
3,8% 

Jumlah 26 100 26 100 26 100 

Pada tabel di atas terlihat bahwa terjadi perubahan hasil belajar siswa dari 

sebelum dilakukan tindakan dan sampai pada di lakukannya tindakan siklus 1 dan 

96% 

4% 

Tuntas ≥65 Belum Tuntas < 65
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2. Pada hasil belajar sebelum tindakan diketahui bahwa dari jumlah 26 siswa kelas 

V hanya terdapat 12 siswa yang telah mencapai ketuntasan dengan persentase 

46,18 % dan sisanya yaitu 14 siswa belum mencapai ketuntasan dengan 

persentase 53,84 %. Dari hasil data hasil belajar sebelum di lakukan tindakan 

maka di laksanakan tindakan pada siklus I menggunakan model pembelajara CLIS 

dan terdapat perubahan peningkatan hasil belajar yaitu 20 siswa telah mencapai 

nilai ketuntasan 20 siswa dengan persentase 76,92 % dan terdapat 6 siswa yang 

belum mencapai ketuntasan dengan persentase 23,27 %. Dari hasil setelah 

dilakukan tindakan terdapat peningkatan, namun hal tersebut belum mencapai 

criteria ketuntasan yang diharapkan yaitu 80%. Maka di lakukan tindakan 

perbaiakan siklus 2. Pada siklus 2 terjadi peningkatan yang signifikan yaitu 

sebanyak 25 siswa telah mencapai nilai ketuntasan dengan persentase 96, 15 % 

dan masih terdapat 1 siswa yang belum mencapai ketuntasan dengan persentase 

3,7 %.  

Data atau perbandingan hasil belajar  tersebut dapat pula di lihat pada 

diagram batang. 

Gambar 4.7 

Diagram perbandingan hasil belajar sebelum tindakan, siklus 1dan siklus 2 

 

 Dari diagram terlihat bahwa adanya perubahan dan peningkatan yang 

signifikan pada hasil belajar yang di diperoleh dari siswa. Dari mulai dilakukan 

tindakan pada siklus I dan tindakan perbaikan pada siklus II.  
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1.3 Implikasi Hasil Pembelajaran 

 Penerapan model pembelajaran Children Learning In Sciences ini dapat 

membantu para guru dan siswa dalam kegiatan pembelajaran IPA. Model 

pembelajaran ini meminta siswa unuk aktif dan berperan serta dalam kegiatan 

belajar mengajar. Sehingga siswa tidak lagi hanya diam memperhatikan guru. 

Guru pun menjadi lebih kreatif untuk menentukan metode-metode baru dalam 

pembelajaran IPA. 

Penggunaan model pembelajaran CLIS dapat memberikan keuntungan 

tersendri bagi guru dan murid. Hasil belajar yang meningkat dan peran guru yang 

tidak lagi membosankan dengan model pembelajaran yang digunakan. 

 


