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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian  

4.1.1 Deskripsi Kondisi Awal 

 Pada bagian pendahuluan, bahwa hasil observasi terhadap kondisi awal 

pembelajaran di SD Negeri Mangunsari 01 pembelajaran masih dominan dengan 

ceramah, di setiap pembelajaran di kondisi awal siswa-siswa cenderung masih 

pasif dan hanya mendengarkan penjelasan dari guru dan hanya mengerjakan soal-

soal yang diberikan oleh guru. Apabila secara berkala menggunakan metode 

ceramah, itu akan berdampak buruk untuk siswa, karena siswa hanya belajar 

untuk ulangan ataupun ujian nasional saja. Dan itu bisa mengganggu prestasi 

belajar siswa. Ketika mengguunakan metode ceramah bisa membuat anak-anak 

yang mempunyai tingkat kepercayaan diri yang rendah cenderung akan semakin 

takut untuk mengutarakan pendapat-pendapatnya di depan kelas. Data hasil 

belajar siswa yang mendapatkan nilai di bawah KKM. Dari hasuk belajar studi 

dokumen nilai siswa yang terdapat 31 dari 39 siswa yang mendapat nilai dibawah 

KKM yaitu 70 dengan rata-rata nilai untuk 2 muatan Bahasa Indonesia dan IPA 

sebesar 67,67. Berikut adalah data nilai hasil belajar siswa pada kondisi awal 

Tabel 4.1 

Deskripsi Statistik Hasil Belajar Kondisi awal 

No. Nilai (KKM=70) Ketuntasan Frekuensi Presentase 

1. ≥70 Tuntas  8 20,51% 

2.  <70  Tidak Tuntas 31 79,48% 

Jumlah 39 100% 

Nilai Maksimum 80 

Nilai Minimum 40 

Rata-rata 61,02 

  



 

41 
 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa siswa yang mencapai nilai 

ketuntasan siswa KKM≥70 hanya terdapat 8 siswa dengan presentase sebesar 

20,51%. Sedangkan siswa yang belum mencapai nilai KKM ≥70 sebanyak  31 

siswa dengan prsentase sebesar 79,48. Dengan nilai maksimum 80 dan nilai 

minimum 40 dengan rata-rata 61,02. Jika dilihat distribusi frekuensinya dapat 

dilihat pada Tabel 4.2 berikut. 

Tabel 4.2  

Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Kondisi Awal 

 

No  

 

Interval 

skor 

 

Kategori  

Tema 3 Sub Tema 3 

Pedulu Terhadap Makhluk Hidup 

Frekuensi % Ketuntasan  

1. ≥90 Sangat Tinggi 0 0% - 

2. 80-89 3 7,6% Tuntas 

3. 70-79 Tinggi  5 12,8% Tuntas 

4. 60-69 19 48,7% Tidak Tuntas 

5. 50-59 Cukup  12 30,7% Tidak Tuntas 

6. 40-49 0 0% - 

7. 30-39 Rendah  0 0% - 

8 20-29 0 0% - 

9. 10-19 Sangat Rendah 0 0% - 

10. <10 0 0% - 

 Total     

Jumlah Tuntas 8 

Jumlah Belum Tuntas 31 

 Keterangan: batas KKM = 70, Sumber daftar nila guru kelas  

 Tabel 4.2 memberikan informasi bahwa pada kondisi awal pembelajaran 

bahwa data skor siswa tidak ada yang memperoleh skor ≥90. Hanya terdapat 3 

siswa yang mendapatkan skor 80-89 dan hanya 5 siswa yang yang mendapat skor 

antara 70-79 saja. Dengan jumlah total yang tuntas hanya 8 siswa pada kondisi 

awal dan jumlah belum tuntas 31 siswa. 
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4.1.2 Deskripssi Setiap Siklus 

1. Diskripsi Siklus 1 

a. Perencanaan Tindakan  

Siklus I dilaksanakan pada tanggal 9 November 2018 sampai tanggal 

10 November 2018. Dalam perencanaan  tindakan ada beberapa hal yang 

direncanakan peneliti, berikut: 

1) Menentukan muatan mapell dalam tema Peduli Terhadap Makhluk 

Hidup Sub Tema Ayo Cintai Lingkunganku yang akan dijadikan 

bahan pembelajaran untuk dipraktikan. 

2) Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk 

pembelajaran satu siklus. 

3) Menyusun Lembar Observasi 

4) Menyusun Lembar Soal 

 

b. Pelaksanaan Tindakan  

Pada siklus I pelaksanaan tindakan berdasarkan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) yang disusun oleh penulis. Adapun urutan RPP 

siklus I secara umum adalah sebagai berikut: 

1) Menggunakan tindakan yang mengacu pada skenario pembelajaran  

2) Siswa membentuk kelompok  

3) Guru memberikan masalah kepada setiap kelompok terkait materi ajar 

4) Siswa berdiskusi untuk mengidentifikasi masalah yang sudah 

dipersiapkan oleh guru 

5) Sisswa menentukan solusi atas permasalahan atau tantangan yang 

diajukan  

6) Siswa melakukan evaluasi terhadap hasil kerja kelompok dengan 

bimbingan dari guru 

7) Guru melakukan penelitian terhadap laporan kerja keompok siswa 

bergantian  

8) Guru dan siswa menyusun kesimpulan terhadap pelajaran yang sudah 

dipelajari 
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9) Guru dan siswa menyusun kesimpulan terhadap pelajaran yang telah 

dilakukan 

10)  Siswa mengerjakan soal evaluasi 

c. Observasi 

Observasi dilakukan pada saat pembelajaran yang sedang 

berlangsung. Kegiatan pengamatan pada kali ini yang bertugas 

mengamati adalah peneliti. Observasi ini dilakukan pada setiap 

pembelajaran dengan menggunakan pedoman lembar observasi yang 

telah dipersiapkan sebelumnya. Hal yang paling penting didalam 

observasi ini untuk mengetahui kegiatan inti pembelajaran  dengan 

menerapkan model Inquiry Learning. Hal-hal yang yang diamati adalah 

kegiatan guru dan siswa selama kegiatan berlangsung. Menurut hasil 

pengamatan terhadap aktivitas guru dan siswa dapat dilihat bahwa guru 

100% telah melaksanakan pembelajaran berdasakan sintaks Inquiry 

Learning. Sementara pada aktivitas siswa hanya 75% siswa yang sudah 

terlaksana dengan baik, yaitu siswa mencermati permasalaan yang 

diberikan guru dan berdiskusi untuk mengidentifikasi masalah yang 

sudah disiapkan guru. 

Disamping kegiatan observasi yang telah dilakukan, pada 

pelaksanaan tindakan Siklus I dilanjutkan dengan mengerjakan soal tes 

yang telah diberikan oleh guru. Deskripsi statistik pada Siklus I terdpat 

pada tabel 4.3 dan 4.4 sebagai berikut  

Tabel 4.3 

Deskripsi Statistik Hasil Belajar Siklus I 

No. Nilai (KKM=70) Ketuntasan Frekuensi Presentase 

1. ≥70 Tuntas  17 43,58 

2.  <70  Tidak Tuntas 22 56,41 

Jumlah 39 100% 

Nilai Maksimum 100 

Nilai Minimum 40 

Rata-rata 67,67 
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Tabel 4.3 menunjukan data deskriptif hasil belajar siswa pada 

Tema 3 SubTema 3. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa siswa 

yang mencapai nilai ketuntasan siswa KKM≥70 hanya terdapat 17 

siswa dengan presentase sebesar 43,58%. Sedangkan siswa yang belum 

mencapai nilai KKM ≥70 sebanyak  22 siswa dengan prsentase sebesar 

56,41%. Dengan rata-rata 67,67%%. Jika dilihat distribusi frekuensinya 

dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut. 

Tabel 4.4  

Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Siklus I 

 

No  

 

Interval 

skor 

 

Kategori  

Tema 3 Sub Tema 3 

Pedulu Terhadap Makhluk Hidup 

Frekuensi % Ketuntasan  

1. ≥90 Sangat Tinggi 4 10% Tuntas 

2. 80-89 4 10% Tuntas 

3. 70-79 Tinggi  9 23,07% Tuntas 

4. 60-69 13 33,3% Tidak Tuntas 

5. 50-59 Cukup  9 23,07% Tidak Tuntas 

6. 40-49 0 0% - 

7. 30-39 Rendah  0 0% - 

8 20-29 0 0% - 

9. 10-19 Sangat Rendah 0 0% - 

10. <10 0 0% - 

 Total     

Jumlah Tuntas 17 

Jumlah Belum Tuntas 22 

Keterangan: batas KKM = 70, Sumber: data primer hasil tes, yang diolah 

Tabel 4.4 memberikan informasi bahwa distribusi data skor siswa 

pada tema 3 subtema 3 ada 4 siswa (10%)  pada kategori sangat tinggi 

dengan interval skor ≥90, kemudian ada 4 siswa (10%)  pada kategori 

sangat tinggi juga dengan interval skor 80-89, jumlah 9 siswa (23,7%) 
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pada kategori tinggi dengan interval skor 70-79, jumlah 13 siswa 

(33,3%) pada kategori tinggi dengan interval skor 60-69, dan yang 

terakhir jumlah 9 siswa (23,7%) pada kategori cukup dengan interval 

skor 50-59. 

 Dilihat dari ketuntasan belajara pada siswa, terlihat pada Siklus I 

ini terdapat 17 orang siswa (%) mencapai KKM, sedangkan ada 22 

orang siswa (%) yang tidak mencapai KKM. 

 

d. Refleksi 

Refleksi tindakan mendiskusikan hasil observasi kelas yang telah 

dilaksanakan. Dalam kegiatan ini didapatkan beberapa hal yang perlu 

dipertimbangkan sebagai masukan untuk perbaikan siklus selanjutnya. 

Kegiatan refleksi ini bertujuan untuk mengetahui untuk memperbaiki 

siklus selanjutnya. Refleksi yang dilakukan pada Siklus I mempunyai 

beberapa masalah yaitu siswa masih dengan menggunakan model 

Inquiry Learning, namun masih kurang maksimal sehingga masih ada 

siswa yang tidak tuntas belajar. 

 

2. Diskripsi Siklus 2 

a. Perencanaan Tindakan  

Siklus I dilaksanakan pada tanggal 9 November 2018 sampai tanggal 

10 November 2018. Dalam perencanaan  tindakan ada beberapa hal yang 

direncanakan peneliti, berikut: 

1) Menentukan muatan mapell dalam tema Peduli Terhadap Makhluk Hidup 

Sub Tema Ayo Cintai Lingkunganku yang akan dijadikan bahan 

pembelajaran untuk dipraktikan. 

2) Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk pembelajaran 

satu siklus. 

3) Menyusun Lembar Observasi 

4) Menyusun Lembar Soal 
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b. Pelaksanaan Tindakan  

Pada siklus I pelaksanaan tindakan berdasarkan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) yang disusun oleh penulis. Adapun urutan RPP 

siklus I secara umum adalah sebagai berikut: 

1) Menggunakan tindakan yang mengacu pada skenario pembelajaran  

2) Siswa membentuk kelompok  

3) Guru memberikan masalah kepada setiap kelompok terkait materi 

ajar 

4) Siswa berdiskusi untuk mengidentifikasi masalah yang sudah 

dipersiapkan oleh guru 

5) Sisswa menentukan solusi atas permasalahan atau tantangan yang 

diajukan  

6) Siswa melakukan evaluasi terhadap hasil kerja kelompok dengan 

bimbingan dari guru 

7) Guru melakukan penelitian terhadap laporan kerja keompok siswa 

bergantian  

8) Guru dan siswa menyusun kesimpulan terhadap pelajaran yang 

sudah dipelajari 

9) Guru dan siswa menyusun kesimpulan terhadap pelajaran yang telah 

dilakukan 

10) Siswa mengerjakan soal evaluasi 

c. Observasi 

Observasi dilakukan pada saat pembelajaran yang sedang 

berlangsung. Kegiatan pengamatan pada kali ini yang bertugas 

mengamati adalah peneliti. Observasi ini dilakukan pada setiap 

pembelajaran dengan menggunakan pedoman lembar observasi yang 

telah dipersiapkan sebelumnya. Hal yang paling penting didalam 

observasi ini untuk mengetahui kegiatan inti pembelajaran  dengan 

menerapkan model Inquiry Learning. Hal-hal yang yang diamati adalah 

kegiatan guru dan siswa selama kegiatan berlangsung. Menurut hasil 

pengamatan terhadap aktivitas guru dan siswa dapat dilihat bahwa guru 



 

47 
 

100% telah melaksanakan pembelajaran berdasakan sintaks Inquiry 

Learning. Sementara pada aktivitas siswa hanya 75% siswa yang sudah 

terlaksana dengan baik, yaitu siswa mencermati permasalaan yang 

diberikan guru dan berdiskusi untuk mengidentifikasi masalah yang 

sudah disiapkan guru. 

Disamping kegiatan observasi yang telah dilakukan, pada 

pelaksanaan tindakan Siklus I dilanjutkan dengan mengerjakan soal tes 

yang telah diberikan oleh guru. Deskripsi statistik pada Siklus I terdpat 

pada tabel 4.5 dan 4.6 sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Deskripsi Statistik Hasil Belajar Siklus II 

No. Nilai (KKM=70) Ketuntasan Frekuensi Presentase 

1. ≥70 Tuntas  30 76,92%  

2.  <70  Tidak Tuntas 9 23,07% 

Jumlah 39 100% 

Nilai Maksimum 85 

Nilai Minimum 55 

Rata-rata 73,07% 

  

Tabel 4.5 menunjukan data deskriptif hasil belajar siswa pada 

Tema 3 SubTema 3. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa siswa 

yang mencapai nilai ketuntasan siswa KKM≥70 terdapat 30 orang siswa 

dengan presentase sebesar 76,92%. Sedangkan siswa yang belum 

mencapai nilai KKM ≥70 sudah mempunyai penurunan sebanyak  9 

siswa dengan prsentase sebesar23.07%. Jika dilihat distribusi 

frekuensinya dapat dilihat pada Tabel 4.6 berikut. 
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Tabel 4.6  

Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Siklus II 

 

No  

 

Interval 

skor 

 

Kategori  

Tema 3 Sub Tema 3 

Pedulu Terhadap Makhluk Hidup 

Frekuensi % Ketuntasan  

1. ≥90 Sangat Tinggi 0 0% - 

2. 80-89 12 7,6% Tuntas 

3. 70-79 Tinggi  18 12,8% Tuntas 

4. 60-69 8 48,7% Tidak Tuntas 

5. 50-59 Cukup  1 30,7% Tidak Tuntas 

6. 40-49 0 0% - 

7. 30-39 Rendah  0 0% - 

8 20-29 0 0% - 

9. 10-19 Sangat Rendah 0 0% - 

10. <10 0 0% - 

 Total     

Jumlah Tuntas 30 

Jumlah Belum Tuntas 9 

Keterangan: batas KKM = 70, Sumber: data primer hasil tes, yang diolah 

Tabel 4.4 memberikan informasi bahwa distribusi data skor 

siswa pada tema 3 subtema 3 ada 12 siswa (7,6%)  pada kategori 

sangat tinggi dengan interval skor 80-89, kemudian ada 18 siswa 

(12,8%)  pada kategori tinggi juga dengan interval skor 70-79, jumlah 

8 siswa (48,7%) pada kategori tinggi dengan interval skor 60-69, 

jumlah 1 siswa (30,7%) pada kategori cukup dengan interval skor 50-

59. 

Dilihat dari ketuntasan belajar pada siswa, terlihat pada Siklus II 

ini mengalami peningkatan. Terdapat 30 orang siswa mencapai KKM, 

sedangkan ada 9 orang siswa yang tidak mencapai KKM. 
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4.1.3 Komparasi Hasil Belajar dan Pencapaian KKM antar Siklus 

 Setelah melakukan analisa pada dua siklus yang telah 

dilaksanakan, maka dapat dsimpulkan bahwa penggunaan model Inquiry 

Learning pada Tema Peduli Terhadap Makhluk Hidup sub tema Ayo 

Cintai  Lingkunganku dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Tabel 4.7 

merangkum komparasi tingkat hasil belajar siswa dari kondisi awal, siklus 

I sampai siklus II. 

Tabel 4.7 Komparasi hasil belajar siswa 

Pembelajaran Tingkat Hasil Belajar Tema 3 Sub 

Tema 3 

Mean % Kenaikan 

Pra Siklus  61,02 - 

Siklus I 67,67 6,65 

Siklus II 73,07 12,05 

  

 Dari data dalam tabel diatas dapat terlihat bahwa kondisi awal, 

rata-rata hasil belajar siswa mencapai 61,01, kemudian pada Siklus II naik 

menjadi 67,67 dengan jumlah kenaikan 6,65% dan pada Siklus II naik 

menjadi 73,07 dengan jumlah kenaikan 12,05%.  

 Dilihat dari ketuntasan belajar berdasarkan KKM. Tabel 4.8 

merangkum komparansi tingkat pencapaian KKM siswa dari kondisi awal, 

siklus I sampai dengan Siklus II. 

 

Tabel 4.8 Komparasi Pencapaian KKM 

 

Pembelaaran  

Tingkat Hasil Belajar 

Tuntas % % Kenaikan 

Pra siklus 8 3,12 - 

Siklus I 16 41,02 37,9 

Siklus II 30 76,92 73,8 
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Dari data dalam tabel 4.8 diatas, dapat dilihat pada kondisi awal 

pembelajaran pencapaian KKM baru 3,12% dengan jumlah 8 siswa yang tuntas, 

pada Siklus I pencapaian KKM naik menjadi 41.01% dengan jumlah 16 siswa 

yang tuntas dan mengalami kenaikan dari kondisi awal ke siklus I 37,9%. Dan 

pada Siklus II pencapain KKM naik menjadi 76,92% dengan jumlah 30 siswa 

yang tuntas. 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan, secara 

garis besar dengan dilaksanakannya model pembelajaran Inquiry Learning pada 

Tema Peduli Terhadap Makhluk Hidup Sub Tema Ayo cintai Lingkungan ternyata 

bisa meningkat. Berkaitan dengan kriteria keberhasilan PTK bahwa PTK ini 

berhasil jika 70% siswa mencapai nilai KKM yaitu 70. Oleh karena itu tujuan 

penelitian ini sudah dikatakan berhasil. 

 

4.2 Pembahasan  

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilakukan di kelas 4 SD Negeri 

Mangunsari 01 kecamatan sidomukti pembelajaran tematik dengan tema”Peduli 

Terhadap Makhluk Hidup” sangat memuaskan. Berdasarkan hasil analisis data 

yang telah diperoleh dari pra siklus, siklus I dan siklus II hasil belajar siswa 

mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sebelum dilakukan tindakan atau 

pada pra siklus siswa  yang tuntas hanya sebanyak 8 anak atau 20,51%%  

kemudian dilaksanakan siklus I ketuntasan siswa meningkat mencapai 17 anak 

atau 43,58%%. Berarti terjadi peningkatan sebanyak 23%. Dan pada siklus I ke 

siklus II mengalami peningkatan juga. 

Model pembelajaran Inquiry Learning untuk pembelajaran tematik sangat 

bagus dimana siswa yang sebelumnya tidak aktif menjadi aktif , guru yang  

sebelumnya belum mengenar model pembelajaran yang menarik sekarang sedikit 

banyak sudah tahu. Pembelajaran tematik seharusnya menggunakan model 

pembelajaran yang berfariasi sehingga kebosanan siswa sangat berkurang. 

Dimana siswa sekolah dasar yang masih suka bermain, guru harus mampu 

mnciptakan pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan. Oleh karena itu, 
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peneliti menerapkan model pembelajaran inquiry dengan tujuan untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa.  

Melalui pembelajaran setiap siklus yang sudah dilakukan oleh peneliti 

memperoleh hasil belajar yang bagus. Sehingga penelitian dengan menggunakan 

model Inquiry Learning Tema “ Peduli Terhadap Makhluk Hidup”  kelas 4 SD 

Negeri Mangunsari 01 kecamatan Sidomukti Tahun Pelajaran 2018/2019 dapat 

dikatakan berhasil karena secara klasikal siswa yang tuntas belajar sudah melebihi 

indikator kinerja yang dibuat oleh peneliti sebelumnya,  

Keampuhan model Inquiry Learning ini menunjukan bahwa sinergi antara 

dampak pengiring dan dampak instruksional yang telah dipetakan dalam analisis 

model pembelajaran sangat efektif digunakan. Menurut Hosnan (2013:344) 

kelebihan dari model Inquiry Learning Menekankan kepada pengembangan aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotorik secara sederhana, sehingga pembelajaran 

Inquiry Learning lebih bermakna, Memberikan ruang kepada peserta didik untuk 

belajar sesuai dengan gaya belajar mereka, Sesuai dengan perkembangan 

psikologi belajar modern yang menganggap belajr oleh proses perubahantingkah 

laku berkat adanya pengalaman, Melayani kebutuhan peserta didik yang memiliki 

kemampuan di atas rata-rata. 

Berbeda dengan temuan dengan temuan temuan terdahulu, hasil penelitian 

yang lalin menunjukan bahwa penerapan model Inquiry Learning hanya sedikit 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Peningkatkan tersebut dibuktikan dengan 

hasil belajar pada siklus I diperoleh presentasi nilai  rata-rata sebesar 72,2% dan 

mengalami kenaikan pada siklus II 88,8%. (Hamida Siregar (2013)). 

Menurut Ira Daniati (2012). Melakukan penelitian tentang Penerapan 

metode inkuiri untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas XI IPS di MAN 2 

Probolinggo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar siswa mengalami 

peningkatan mulai dari pra tindakan ke siklus 1 dan siklus 1 ke siklus 2. Pada 

siklus I dari rata-rata 69,4% kemudian menjadi 74,5% pada siklus I dan 

meningkat lagi pada siklus II menjadi 84,8%. Bukan hanyabrata-rata saja yang 

meningkat melainkan ketuntasan belajar siswa yang awal dari 34% menjadi 63% 

pada siklus I dan naik menjadi 88% pada siklus II.  Dapat dilihat bahwa model 



 

52 
 

Inquiry Learning ini sangat coxok digunakan untuk suatu pelajaran. Temuan ini 

mirip dengan penelitian Chirstian Yohan Nugraheni tahun (2012). Melakukan 

penelitian tentang Upaya Meningkatkan Hasil Belajar IPA Tentang Gaya Dengan 

Menggunakan Metode Penemuan Terbimbing Bagi Siswa Kelas IV SD 2 

Gemawang semester 2 Tahun 2011/2012. Dengan menggunakan Metode 

Penemuan Terbimbing ini pada siklus 1 dari awal 37,9% meningkat menjadi 

75,8% dan meningkat menjadi 100% pada siklus 2. Dengan menggunakan Metode 

Penemuan Terbimbing ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa, sudah terbukti 

bahwa metode ini sangat cocok digunakan 

Peneltian Sukartini (2015). Melakukan penelitian tentang Upaya 

Meningkatkan Hasil Belajar PKN “Hidup Rukun dalam Perbedaan”. Di dalam 

kondisi awal pembelajaran tersebut meningkay 63%, kemudian pada siklus 

pertama naik menjadi 79% dan dilanjutkan pada siklus kedua naik menjadi 95%. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa melalui model pembelajaran Inquiry Learning 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Dari beberapa hasil temuan- temuan 

penelitian terdahulu dapat dilihat bahwa dengan menggunakan model pembelajran 

Inquiry Learning dapat terbukti bahwa dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

disetiap siklusnya. 

 


