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BAB IV 

HASIL PENILAIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Deskripsi Kondisi Pra Siklus 

 Penelitian dilakukan di Sekolah Dasar Negeri Watuagung 01 Kecamatan 

Tuntang Kabupaten Semarang. Waktu penelitian dilakukan 2 siklus, setiap siklus 

terdiri dari 1 pertemuan. Masing-masing pertemuan dengan alokasi waktu 5x35 

menit. Subyek penelitian adalah seluruh siswa kelas V SDN Watuangung 01 yang 

berjumlah 25 siswa. Peneliti memilih SDN Watuangung 01 sebagai tempat 

penelitian dengan pertimbangan bahwa lokasi berada tidak jauh dari tempat 

tinggal peneliti, selain itu peneliti menemukan adanya rendahnya hasil belajar 

siswa. Berdasarkan masalah yang ditemukan, maka penelitian di SDN Watuagung 

01  diharapkan dapat meningkatkan kreativitas dan hasil belajar siswa khususnya 

pada mata pelajaran IPA dan menjadikan sebagai pengalaman baru. 

 Pra siklus dilaksanakan pada  2 Oktober 2019 dengan mengobsevasi 

pembelajaran yang berlangsung. Peneliti melakkan observasi dari jam pertama 

sampai jam ketiga yaitu pukul 07.00-08.45 WIB. Sedangkan wawancara dengan 

guru kelas V dilakukan pada saat istirahat pertama. Hasil pengamatan pelajaran 

IPA pra siklus atau sebelum diadakannya tindakan dapat dilihat>dari>tabel 

4.1>berikut:> 

Tabel 4.1 

Hasil belajar IPA.siswa.pra siklus 

Nilai 
Jumlah 

siswa 

Persentase 

% 
Keterangan 

≥70 10 40 Tuntas 

<70 15 60 Tidak.tuntas. 

Jumlah 25 100  

Nilai.rata-rata. 68 

Nilai.tertinggi. 94 

Nilai.terendah. 48 

Berdasarkan observasi yang terlihat pada tabel 4.1 sebelum dilakukan 

tindakan hanya 10 siswa tuntas>dalam>mata pelajaran IPA>dengan>nilai >70 

dengan hasil 40%. Masih ada 15 siswa dalam hal ini terdapat kesenjangan yang 

cukup besar antara siswa yang mendapa nilai tertinggi yaitu 94 dengan siswa yang 

mendapatkan nilai terendah yakni 48. 
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Rendahnya hasil belajar IPA siswa kelas V SDN Watuagung 01 

dikarenakan dalam proses pembelajaran guru belum melakukan persiapan yang 

matang. Tidak adanya RPP tertulis yang digunakan guru sebagai panduan dalam 

pembelajaran, sehingga proses belajar mengajar tidak terencana dan terususn 

denganbbaik. Dengan guru sebagai sumber pelajaran, maka peran siswa dalam 

proses pembelajaran hanya sebagai objek pembelajaran. Materi yang diberikan 

guru hanya akan bersifat informative tanpa ada pemahaman yang lebih mendalam 

bagi peserta didik. Guru masih menggunakan model pembelajaran konveksional 

yang menjaddikan siswa cepat merasa bosan dalam mengikuti pembelajaran. 

Selain itu, terdapat kendala lain yang menyebabkan materi tidak diterima dengan 

baik, siswa sering meminta ijin untuk pergi ke toilet dengan alas an cuci tangan 

dan lain sebagainya. Jika hal ini tersu terjadi akan berdampak pada pemahaman 

siswa terhadap materi pelajaran dan mempengaruhi hasil belajar siswa.hasil 

belajar siswa yang terdapat dalam kegiatan pra siklus, maka akan dijadikan 

sampel dalam kegiatan penelitian dengan menerapkan model pelajaran Project 

Based Learning dalam mata pelajaran IPA kelas 5 SDN Watuagung 01.  

4.2 Deskripsi.Pelaksanaan.Pembelajaran.Pendekatan.PjBL pada Siklus.I 

4.2.1 Perencanaan.Tindakan.Siklus.I 

Proses.pelaksanaan.pemelajaran tindakan.siklus.I dilaksanakan.sebanyak.1 

kali pertemuan.dengan.perencanaan.peneliti.dan guru.kelas.5 SDN Watuagung 01 

Tuntang akan berkolaborasi untuk mempersiapkan materi.pelajaran. IPA 

yang.akan. diajarkannpada siswa dalam pelaksanaan penelitian siklus I. kemudian 

peneliti dannguru menentukan kembali materi yang akan digunakan, kegiatan 

berikutnya adalah menentukan kompetensi dasar  yang sesuai dengan materi 

pembelajaran yang diajarkan dan membuat susunan rencana 

pelaksanaanppembelajaran ( RPP ) dengan menggunakan model pembelajaran 

Project BaseddLearning.  

Siklus I dilaksanakan dengannalokasi waktu 5x35 menit. Sebelum 

kegiatan pembelajaran dilakukan, guru menyampaikan materi pembelajaran yang 

sesuai dengan fungsi organ tubuh manusia dan hewan. Peneliti mempersiapkan 

alat, lembar observasi guna mengamati jalannya kegiatan guru dan kegiatan siswa 

selama prosesspembelajaran dengan menggunakan model pelajaran PjBL.  
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4.2.2 Pelaksanaan Tindakan dan Observasi 

 Pelaksanaan tindakan siklus I dilaksanakan I kali pertemuan yang 

dilaksanakan pada hari jumat 04 oktober 2019 dengan alokasi waktu 5x35 menit. 

Sebelum siswa memasuki ruang kelas dan melakukan pembelajaran, yang 

dilakukan guru adalah mempersiapkan alat dan media serta ruang kelas yang akan 

digunakan dalam proses pembelajaran.  

Pada pembukaan pembelajaran, Guru memberikan salam kepada siswa dan 

kemudia mengajak siswa untuk berdoa sesuai dengan kepercayaan mereka 

masing-masing, menginformasikan tema yang akan dipelajari dan menyampaikan 

tujuan pembelajaran, kemudian guru memberikan apersepsi kepada siswa dengan 

memberikan beberapa pertanyaan dan memberikan penguatan tentang apersepsi 

yang sudah dilakukan. 

Pada kegiatan inti, guru meminta siswa untuk membaca teks “buah dan 

manfaatnya”, setelah siswa selesai membaca teks guru memberikan penguatan 

betapa pentingnya mengkonsumsi buah yang bermanfaat bagi tubuh manusia. 

Kemudian guru meminta siswa untuk membentuk kelompok sembari membagikan 

gamabar serta nama-nama sistem pencernaan manusai dan selembar kertas katron 

kesetiap kelompok. Guru  menjelaskan tugas apa yang harus dilakukan siswa 

selanjutnya. Meminta siswa untuk membuat laporan tentang sistem pencernaan 

manusai dengan bersosialisasi dengan masyarakat disekitar sekolah. Pada saat 

proses bersosialisasi berlangsung, guru memonitor perkembangan laporan 

masing-masing kelompok. Setelah dirasa cukup, siswa kembali ke kelas dan 

membuat gambar tentang system pencernaan manusia.  Memeberikan waktu yang 

sekiranya cukup untuk membuat gambar system pencernaan manusia. Setelah 

semua kelompok selesai, guru meminta masing-masing kelompok untuk 

mempresentasikan dalam presentasi ini guru beserta siswa melakukan penilaian 

sekaligus. Setelah melakukan presentasi dan penilaian, guru membagikan soal 

evaluasi untuk mengetahui sampai mana tingkat pemahaman siswa setelah 

mengikuti pembelajaran.  

Akhir pembelajaran, guru melakukan refleksi dan memberkan penguatan 

kepada siswa tentang pembelajaran yang telah dilaksanakan. Menutup 

pembelajaran dengnan beroda sesuai dengan iman dan kepercayaan masing-
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masing siswa dan memeberikan ucapan terimaksaih karena sudah mengikuti 

proses pembelajaran dengan baik. 

4.2.3 Hasil Kreativitas, Belajar dan Observasi Siklus I 

Hasil tindakan dan observasi yang telah dilaksanakan pada siklus I disusun 

berdasarkan>hasil.dari seluruh.rangkaian.kegiatan .pembelajaran. yang sudah  

dilaksanakan guru.dan.juga siswa, pada mata pelajaran IPA dengan menggunakan 

PjBL. Hasil.belajar.siswa dan hasil observasi kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan guru dan siswa padaasiklus I adalah sebagai berikut: 

a. Hasil Tindakan Siklus I 

Berdasarkan.hasil.penelitian yang diperoleh pada.proses.kegiatan belajar 

mengajar siklus I dengan.memberikan.soal evaluasi tertulis.kepada.siswa berupa  

soal>pilihan>ganda di akhir>pertemuan>siklus I. Dapat diketahui hasil 

belajarrkelas 5 yang menunjukkan ada beberapa peserta didik memperoleh nilai 

<70 atau di bawah KKM. 25 siswa yang.memperoleh nilai akhir <70 ada 11 

siswa dan 14 siswa mendapat>nilai>>70. Perolehan>hasil>belajaar IPA>siklus>I 

dapat dilihat pada tabel>4.2>berikut ini:  

Tabel.4.2 

Hasil.belajar.IPAssiswa siklus I 

Nilai  
Jumlah 

siswa 

Persentase 

% 
Keterangan  

≥70 11 44 Tuntas 

<70 14 56 Tidak Tuntas  

Jumlah  25 100  

Nilairrata-rata 72 

Nilaittertinggi 88 

Nilaitterendah 52 

Dari tabel 4.2ddapat kita lihat ketuntasan hasil belajarrsiswa pada 

pelajaran IPAppada siklus I, terdapat 14 anak yang masih belum tuntas atau atau 

56% dan 11 anak tuntas atau 44%. 

Hasil kreativitas siswa didapat dengan cara pemberian angket kreativitas 

kepada siswa. Dari angket tersebut akan didapatkan nilai dan nantinya akan 

dikelompokkan menjadi 4 kelompok kategori yaitu sangat kreatif, kreatif, cukup 

kreatif, dan kurang kreatif. Maka sari itu terlebih dahulu menentukan skala 

intervalnya sebagai berikut: 
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Maka diperoleh intervalnya sebagai berikut : 
      

 
        

Sehingga dapat diketahui kategori jawaban responden untuk masing-masing 

variable yaitu: 

1. Skor untuk kategori sangat kreatif  = 60 – 80 

2. Skor untuk kategori kreatif  = 39 – 59 

3. Skor untuk kategori cukup kreatif  = 20 – 39 

4. Skor untuk kategori kurang kreatif = 0 – 19 

Berikut ini adalah hasil penilaian angket kreativitas belajar siswa pada siklus I : 

Tabel 4.3 

Hasil Penilaian Angket Kreativitas Kelpmpok Siklus I 

No. Kreativitas Siswa 

Kriteria Rentang Nilai Frekuensi Presentase (%) 

1 Sangat kreatif 60-80 4 16 

2 Kreatif 40-59 5 20 

3 Cukup kreatif 20-39 8 32 

4 Kurang kreatif 0-19 8 32 

Rata-rata 44 

Skor maksimal 60 

Skor minimal 16 

Jumlah siswa 25 

Data yang diperoleh dari tabel 4.3, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

kreativitas siswaapada siklus I, yaitu : siswa dengan kategori sangat krestif 4 

siswa atau 16%, kreatif hanya 5 siswa atau 20%, cukup kreatif 8 siswa atau 32% 

dan siswa yang kurang kreatif adalah terbanyak jumlahnya yakni 8 siswa atau 

32%. 

b. Hasil Observasi KBM Guru Dan Siswa SiklusII 

Ketika pelaksanaan tindakan siklus I, seluruh kegiatanbyang dilakukan 

oleh>guru>dan siswa>diamati>oleh peneliti dengan>menggunakan>lembar 

observasi kegiatan belajar mengajar yang>telah>disesuaikan>dengan materi mata 

pelajaran IPA tentang pentingnya menjaga asupan makanan sehat dan juga 

menggunakan langkah-langkah pembelajaran yang sesuai dengan PjBL. Hasil 

observasi kegiatan belajar mengajar guru dan siswa siklus 1. 

 Lembar hasil observasi aktivitas>guru>pada>pelaksanaan>pembelajaran 

sudah>melakukan>kegiatan yang sesuai dengan>langkah-langkah>Project Based 

Learning secara>runtut>dari mulai pra>pembelajaran, >kegiatan awal, kegiatan 
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inti>sampai>kegiatan akhir. Guru sudah memberikan>apersepsi>dengan baik, 

menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa dan mampu memberikan 

permasalahaan dengan baik. Guru melakukan langkah-langkah PjBL dengan baik 

dan benar. Sebelum kegiatan berakhir, guru memberikan soal>evaluasi>untuk 

dikerjakan>dengan>tenang, guru>juga>melakukan refleksi dan memberikan 

motivasi kepada siswa untuk lebih tekun dalam mengikuti pembelajaran yang 

akan dating. 

 Guru memanfaatkan sumber belajar dengan baik dan memanfaatkan 

lungkungan sekitar sekolahan, sehingga siswa tidak merasa bosan belajar di 

dalam ruangkan kelas terus menrus. Memberikan kesempatan berinteraksi dan 

menjalin hubungan social dengan masyarakat yang berada dilingkungan sekolah. 

Dengan dlakukannya pembelajaran diluar kelas akan membuat siswa 

bersemangat dan tidak mudah merasa bosan. Hal ini dilakukan supaya siswa 

dapat menyerap pengetahuan dengan cara mereka sendiri. 

Selama>tindakan>pembelajaran siklus I>berlangsung, >peneliti bersama 

observer>bekerja>sama mengamati jalannya>pembelajaran>dari awal sampai 

akhir pembelajaran. Observer .melakukan. >pengamatan>dengan. Mengisi 

lembar observasi aktivitas guru>dan>siswa. Hasil dari pengamatan, ketika proses 

belajar>berlangsung>dalam penyampaian tujuan>kegiatan>pembelajaran>belum 

.terlaksana, >guru>belum terlihat.membimbing>siswa>dalam>membuat>jadwal 

pelaksanaan proyek. 

Hasil dari pengamatan>lembar>observasi siswa, >terdapat>beberapa> 

yang belum>dilakukan>siswa, yaitu siswa belum>mendapatkan>penjelasan>dari 

guru>mengenai>tujuan pembelajaran yang akan>dilaksanakan. >Dalam 

melaksanakan tugas kelompok, masih ada beberapa kelompok yang belim 

melakukanya dengan baik. Ada beberapa siswa yang sibuk dengan dunianya 

sendiri dan mengabaikan teman-temannya yang sedang berdiskusi. Salah satu 

dari lima kelompok ada yang terlupa untuk membuat laporan dan hanya 

menuliskan jawaban dari pertanyaan yang peneliti minta untuk mencari jawaban 

tersebut dengan bertanya kepada masyarakat sekitar. 
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Dari kelemahan dalam pembelajaaran siklus I, maka.pada 

pertemuan>selanjutnya>perlu adanya>usaha untuk mengatasi .kelemahan. 

tersebut. Memperbaiki kegiatan yang belum dilaksanakakn pada siklus I.  

4.2.4 Refleksi Siklus I 

 Hasil>data>yang diperoleh>siklus>I menunjukkan>bahwa>hasil>belajar 

untuk>siswa belum mencapai indikator .keberhasilan.yang>ditentukan>oleh 

peneliti, masih ada 56%>siswa>yang harus mencapai KKM>yang>sudah 

ditentukan yakni 70. >Pada>lembar>observasi>mengajar>di siklus I>masih>ada 

beberapa>aspek>yang>belum>dilaksanakan>oleh>guru, diantaranya adalah 

.guru. belum>memberikan>penguatan. kepada>siswa,>belum membacakan tujuan 

pembelajaran kepada siswa, dan tidak membimbing siswa dalam pembuatan 

laporan. 

 Lembar>observasi>ketertiban siswa>pada>siklus I>ada beberapa tindakan 

yang>belum>dilaksanakan siswa>dan>perlu adanya peningkatan untuk 

pertemuan>siklus>selanjutnya. Pada siklus ini siswa belum mendapatkan 

kejelasan tentang tujuan pembelajaran, siswa tidak menerima penguatan dari guru, 

dan masih ada beberapa siswa yang sibuk dengan dunianya sendiri. Kekurangan 

siklus I>akan>dijadikan acuan untuk>memperbaiki>proses>belajar>siswa dan 

perlu ditingkatkan>pada>pertemuan siklus>selanjutnya. >Adapun>aspek kegiatan 

guru>yang>belum dilakukan pada siklus I adalah guru lupa untuk menyebutkan 

tujuan pembelajaran yang ingin dicapai serta memberikan penguatan kepada siswa 

setelah melakukan apersepsi. Pada saat melakukan interaksi dengan masyarakat 

sekita, guru tidak memandu siswa untuk tidak terlalu jauh dari area sokolah 

dikarenakan guru terlihat mengobrol dengan salah seorang masyarakat sekitar. 

Jika aspek kegiatan guru ada tiga hal yang belum dikalsanakan, dalam kegiatan 

siswa ada dua aspek kegiatan yang belum sempat dilakukan saat proses belajar 

mengajar berlangsung, yakni siswa tidak menerima penjelasan tentang tujuan 

pembelajaran dikarenakan guru lupa untuk menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai dan siswa tidak mendapatkan penguatan setelah melakukan 

apersepsi. 

Hasil>dari>tindakan>observasi>yang dilakukan pada>siklus>I dibuat 

sesuai>dengan>hasil rangkaian kegiatan>proses pembelajaran>yang>telah 
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dilaksanakan oleh guru dan siswa>pada>mata pelajaran IPA tentang pentingnya 

menjaga asupan makanan sehat menggunakan Project Based Learning ( PjBL ). 

Hasil>belajar>siswa dan hasil>observasi>kegiatan proses belajar>mengajar>pada 

siklus I dapat dijelaskan sesuai hasil>penelitian>yang>diperoleh>pada saat proses 

kegiatan belajar>mengajar>dengan menggunakan bitir soal pilihan ganda pada 

akhir pembelajaran.  

4.3 Deskripsi hasil Siklus II 

4.3.1 Perencanaan.Tindakan.Siklus II 

 Setelah>melihat>kekurangan yang>terjadi>pada siklus I, >maka dibuatlah 

siklus II>dengan>perencanaan siklus sebagai penyempurnaan>dan>juga>sebagai 

kegiatan tindak>lanjut>dari siklus>I>yang telah dilaksanakan>pada>proses 

perencanaan>ini, >peneliti masih>bekerjasama>dengan guru kelas>5>SDN 

Watuagung 01 Tuntang dalam>materi>pentingnya menjaga supan makanan sehat 

menggunakan PjBL. 

 Sama dengan>siklus>I, pada>siklus>II akan>dilaksanakan>dengan aloksi 

waktu 5x 35 menit. Sebelum menyampaikan pelajaran, guru menyampaikan isi 

dari tujuan pembelajaran  yang terdapat di RPP. Peneliti dan guru menyiapkan alat 

yang dibutuhkan dalam proses siklus II. Alat yang sesuai dengan siklus II berupa 

soal evaluasi, RPP, dan lembar>observasi>yang digunakan>untuk>mengamati 

kegiatan>guru>dan siswa menggunakan PjBL. 

4.3.2 Pelaksanaan Tindakan dan Obsrvasi Siklus II 

 Pelaksanaan siklus II dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 

2019 dengan alokasi waktu 5x35 menit di SDN Watuagung 01. Materi yang 

disampaikan masih sama dengan yang disampaikan pada siklus I.  

Pada awal sembelajaran sebelum guru memulai pembelajaran, guru 

menyapa siswa dengan mengucapkan salam dan mengecek kehadiran siswa satu 

persatu, setelah mengecek kehadiran siswa, guru mengajak siswa untuk 

menyanyikan lagu “Indonesia Raya” dengan berdiri dan sikap siap. Selanjutnya 

guru memberikan apersepsi dengan bertanya kepada siswa “apakah kalian sudah 

sarapan?, sayuran apa yang kalian gemari?” siswa diberi kesempatan untuk 

menjawab pertanyaan dari guru.  
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Pada kegiatan inti, guru telah menyaipkan sebuah video tentang organ 

pencernaan manusia, video tersebut berdurasi sekitar 10 menit lamanya. Di dalam 

video membahas tentang nama-nama organ pencernaan manusia dan fungsinya, 

serta enzim apa saja yang terkandung di dalamnya. Setelah menonton video, guru 

memberikan pengatan tantang materi yang baru saja mereka terima. Membagi 

siswa ke dalam 5 kelompok dan membagikan selembar kerta HVS, kertas karton 

dan malam. Guru menjelaskan tugas yang akan dierikan kepada siswa, kali ini 

siswa diminta untuk mencari narasumber yang berada disekitar area sekolah, dan 

memberikan beberapa pertanyaan kepada narasumber tersebut dan membuat 

laporan dengan hasil wawancara tersebut. Kemudian untuk hasil akhir, siswa 

diminta untuk membuat replika system pencernaan manusia secara sederhana 

menggunakan malam di atas kertas karton yang sudah disediakan guru. 

Selama proses pembuatan laporan, guru membimbing siswa untuk 

menentukan narasumber yang tepat dan menuliskan jawaban dengan benar. 

Mengawasi siswa dalam berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Selama 20 menit 

lamanya siswa melakukan wawancara diarea sekolahan, guru membimbing siswa 

untuk masuk ke dalam kelas untuk membuat sebuah proyek. Siswa duduk secara 

berkeompok dan mulai berdiskusi tentang pembagian tugas masing-masing dari 

anggota. Dalam proses ini, guru membimbing siswa  dalam penyusunan proyek 

mereka dan memandu dalam pembagian tugas. Setelah semua proyek selesai guru 

membimbing setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil laporan dan proyek 

mereka. Memberikan kesempatan untuk membacakan hasil wawancara mereka 

dan menuinjukan hasil dari proyek yang mereka buat. Kemudian, guru dan murid 

menilai secara bermasa tentang hasil laporan dan proyek setiap kelompok. 

Memberikan apresiasi dengan bertepuk tangan diakhir presentasi. Setelah semua 

kelompok maju ke depan, guru memberikan soal evaluasi kepad siswa untuk 

mengukur seberapa paham mereka tentang materi yang sudah dipelajari.  

Pada kahir pembelajaran, guru mengajak siswa untuk merefleksikan 

pembelajaran yang sudah berlangsung, kemudian mengajak siswa untuk menarik 

kesimpulan>dari>pembelajaran>yang>telah dilaksanakan, memberikan motovasi 

dan semangat kepada siswa>untuk>hari berikutnya  dan meminta siswa 

memberikan kesan selama mengikuti pembelajaran. 
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Pada pertemuan siklus II pengajar harus lebih memperhatikan siswa, jka 

hanya terfokus pada pembelajaran aka nada beberapa siswa yang tidak 

diperhatikan. Pada siklus>II>kekurangan>yang>ada di siklus I sudah diperbaiki 

dan sudah mengikuti langkah-langkah yang sudah disusun dalam RPP. Hasil 

observaasi aktivitas siswa>selama>proses>pembelajaran mengalami peningkatan, 

hal ini>terlihat>ketika siswa mengalami>kegiatan>dengan baik. Siswa melakukan 

peran masing-masing dan tidak ada lagi siswa yang sibuk dengan dunianya 

sendiri.  

4.3.3 Hasil Kreativitas, Belajar dan Observasi Siklus II 

 Hasil tindakan dan observasi yang dilakukan pada siklus II>dibuat>sesuai 

dengan>hasil>rangkaian>kegiatan>pembelajaran yang>telah>dilakukan guru>dan 

siswa>pada>mata pelajaran>IPA. >Saran untuk pengajar harus focus pada 

pembelajaran yang tengah berlangsung, jangan hanya tefokus pada materi tetapi 

juga harus memperhatikan setiap siswa supaya siswa dapat mencerna materi yang 

disampaikan. Mengacu>pada>hasil belajar>siswa>yang diperoleh>melalui>hasil 

kolaoratif peneliti>dengan>guru kelas 5>SDN>Watuagung 01 Tuntang, 

siklus>II>dengan memberikan>soal>evaluasi secara>tertulis>dengan soal 

pilihan>ganda>kepada siswa kelas V. terlihat bahawa hasil>evaluasi>siswa untuk 

mata>pelajaran>IPA siklus II>menunjukkan>hasil yang>memuaskan. >Adapun 

hasil>belajar>siswa dapat>dilihat>pada>tabel>4.4 berikut ini: 

Tabel 4.4 

Hasil.belajar.siklus II 

Nilai Jumlah siswa Persentase % Keterangan 

≥70 3 12 Tuntas 

<70 22 88 Tidak tuntas 

Jumlah 25 100  

Nilai.rata-rata. 80 

Nilai tertinggi 100 

Nilai terendah 68 

 Dari data>yang>diperoleh pada>tabel>4.4 dapat dilihat bahwa>ketuntasan 

hasil>belajar>siswa siklus II>pada>mata pelajaran IPA terdapat 3 anak dengan 

hasil 12% yang>masih>belum tuntas dan  <70 dan>terdapat>22 siwa tuntas 

dengan>nilai>>70 dengan hasil 88%. 
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 Dari semua kelompok dalam pembuatan replika system pencernaan 

dengan kreativitas yang dimiliki, setiap kelompok mengalami peningkatan 

kreativitas dengan baik. Tidak ada kelompok yang berada di bawah>nilai><70. 

Adapun>hasil>peningkatan kreativitas kelompok dapat>dilihat>dari tabel 4.6 

berikut ini: 

 Tabel 4.5 

Hasil Penilaian Angket Kreativitas Siswa Siklus II 

No. Kreativitas Siswa 

Kriteria Rentang Nilai Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat kreatif 60-80 20 80 

2 Kreatif 40-59 3 12 

3 Cukup kreatif 20-39 2 8 

4 Kurang kreatif 0-19 0 0 

Rata-rata 52 

Skor maksimal 80 

Skor minimal 28 

Jumlah siswa 25 

Dari data>yang>diperoleh>pada>tabel 4.5 dapat dilihat bawa pada siklus 

II kreativitas anak mulai meningkat walaupun masih ada beberapa siswa yang 

masih dikategorikan surang kreatif. Dari 25 siswa masih ada 8 siswa yang kurang 

kreatif atau 32%, 8 siswa atau 32% yang cukup kreatif, 6 siswa atau 24% aiawa 

yang kreatif dan 2 siswa atau 8% yang mendapat kategori sangat kreatif.  

Selama>melakukan>pembelajaran pada>siklus>I, semua>kegiatan>yang 

dilaksanakan>oleh>guru dan siswa>diamati>oleh lembar observasi dan 

kolaborasi>dengan>peneliti menggunakan lembar>observasi>guru yang telah 

disesuaikan>dengan>materi pembelajaran IPA Sistem pencernaan manusia 

menggunakan model pem belajaran Project Based Learning ( PjBL ). Hasil 

observasi belajar mengajar guru pada siklus II dapat dilihat sebagai berikut : 

Hasil dari>lembar>pengamatan observasi>guru>yaitu pelaksanaan 

pembelajaran yang sudah>menyiapkan>RPP dengan>baik,>indikator 

pembelajaran>mengarah>pada pengembangan tingkat berpikir siswa SD. 

Kegiatan pembelajaran siswa yang aktif karena>guru>melakukan kegiatan 

pembelajaran>sesuai>dengan tahap-tahap Project Based>Learning>secara rintit 

dari pra pembelajaran, kegiatan awal, kegiatan inti,>sampai>dengan kegiatan 

akhir. 

Dalam kegiatan pembelajaran>guru>menyampaikan tujuan>pembelajaran, 

memberikan motovasi kepada siswa untuk kmengutarakan pendapat siswa. Dalam 
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kegiatan inti,>guru>juga membagi>siswa>dengan menjadi beberpa kelompok dan 

membimbing>serta>mengarahkan>siswa>dengan baik dalam menginvestigasi 

masalah, membuat jadwal dan pembuatan proyek. Dalam>kegiatan>akhir, guru 

juga>sudah>melakukan refleksi dan>memberikan>tindak lanjut>berupa 

pekerjaan>rumah.> 

Pada pemanfaatan>sumber>belajar, guru>sudah>memnggunakan dunia 

nyata sebagai sumber belajar. Menggunakan media>pembelajaran>sudah 

dilaksanakan dengan baik segingga>mampu>melibakan siswa untuk aktif dalam 

mengikuti pembembelajaran.  

Hasil pengamatan lembar>observasi>siswa pada>pra>pembelajaran siswa 

telah>menempati>duduknya dan>siap>menerima pembelajaran. >Pada>kegiatan 

awal, siswa>sudah>mendengarkan secara seksama saat>dijelaskan>tujuan yang 

akan digapai. Siswa>menjawab>pertanyaan apersepsi>yang>diberikan guru dan 

siswa sudah>mampu>menjawab pertanyaan>dari>guru>serta>menyelesaikan 

rumusan>permasalahan>yang diajukan>oleh>guru. Pada>kegiatan>inti, siswa 

siswa memperhatikan>dengan>serius materi pembelajaran yang>akan>diajarkan 

dan sudah aktif bertanya saat proses pembelajaran berlangsung. Dalam pembuatan 

proyek secara berkrlompok sudah terlihat interaksi antara siswa satu dengan yang 

lainnya.   

Pada siklus II, semua>kelemahan>yang ada di siklus I>sudah>diperbaiki. 

Guru sudah menjelskan tujuan>pembelajaran>dengan baik kepada siswa, guru 

juga>sudah>membimbing siswa dalam melasanakn proyek kelompok. 

4.3.4 Refleksi Siklus II 

 Setelah semua pengamatan pada siklus II dilakukan>sebagai>pengamatan 

dari>siklus>I, maka>selanjutnya>akan>diadakan refleksi terhadap semua 

kegiatan belajar>mengajar>yang telah>dilakukan>pada siklus II. Hasil refleksi 

dambil dari>semua>kegiatan yang telah>dilakukan>pada saat pembelajaran 

antara>lain>yaitu hasil>belajar>siswa, hasil>observasi>kegiatan belajar mengajar 

guru>dan>hasil observasi kegiatan belajar.siswa tentang.fungsi sistem pencernaan 

manusia yang telah dilakukan pada siklus II. 

 Refleksi>digunakan>sebagai bahan.untuk menetapkan apakah dalam 

proses>pembelajaran>yang dilakukan>pada>siklus II sudah sesuai dengan 
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indicator keberhasilan>yang>ingin dicapai oleh penelitian atau>belum. >Hasil 

analisis>data>yang diperoleh>pada>siklus II sebagai berikut: 

Hasil>data>yang diperoleh>dari>siklus II menujukkan bahwa .hasil 

belajar>siswa>sangat memuaskan meskipun ada beberapa>siswa>yang belum 

mencapai KKM..Hasil>pembelajaran siklus II menunjukkan 22.siswa>atau>88% 

dari 25 siswa>mencapai>KKM, >akan>tetapi>masih>ada 12% dari jumlah 13 

siswa>yang>mendapatkan bilai dibawah>KKM.> 

Pada lembar>observasi>mengajar guru>di>siklus II semua>kekurangan> 

yang ada di siklus>I>sudah diperbaiki,>guru> telah membimbing>siswa>untuk 

membuat>rangkuman>tentang hasil>pembelajaran>yang telah dilaksanakan, 

.guru sudah>memberikan>tugas soal evaluasi, siswa juga sudah terlibat aktif 

dalam diskusi kelompik,>serta>proses>pembelajaran>berjalan dengan baik dan 

sesuai>RPP>yang menggunakan model pembelajaran Project>Based>Learning 

tentang materi pentingnya menjuaga supan mankana sehat. 

Hasil>tindakan>dan observasi yang telah dilaksanakan pada siklus II 

dibuat berdasarkan hasil seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran yang telah 

dilakukan guru dan juga siswa>pada>pembelajaran >IPA>materi hubungan.sifat 

bahan dengan kegunaannya>dengan>model pembelajaran Project Based 

Learning. 

4.4 Peningkatan Kreativitas dan Hasil Belajar Siswa Pra.Siklus, .Siklus I, 

Siklus II 

4.4.1 Peningkatan Kreativitas kelompok 

 Kreativitas yang semula pada pra siklus tidak terlihat dari siswa, setelah 

melakukan kegiatan pembelajaran pada siklus I dan siklus II terlihat mengalami 

peningkatan terhadap lima kelompok yang sudah dibagi guru selama [embelajaran 

dua siklus berlangsung. Hal ini terlihat dari pra siklus tidak ada kreativitas yang 

siswa tunjukan dan setelah dilakukan .kegiatan pada .siklus I hasil belajar IPA 

siswa kelas.V SDN Watuagung 01 mengalami peningkatanyaitu 4 kelompok 

mendapat nilai .tuntas ≥70. .Setelah siklus I dilakukan, peneliti. melakukan 

refleksi untuk.mengetahui kekuarangan di siklus I.dan menyempurnakannya 

di.siklus II. . Hal ini.terlihat pada.kerativitas kelompok di siklus.II menunjukkan. 

indicator>pencapaian>kreativitas>yang>sangat. memuaskan >dengan>kelima 
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kelompok mendapat ≥70. Apadpun peningkatan kreativitas siswa pada siklus>I 

dan siklus II dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.6 

Hasil Penilaian angket Kreativitas Siklus I dan Siklus II 
Kreativitas siswa 

Pra siklus  Siklus I Siklus II 

Kriteri

a  

Rentan

g nilai 

frekuens

i 

Persentas

e (%) 

frekuens

i 

Persentas

e (%) 

frekuens

i 

Persentas

e (%) 

Sangat 

kreatif 

60-80 2 8 4 16 20 80 

Kreatif  40-59 2 8 5 20 3 12 

Cukup 

kreatif 

20-39 2 8 8 32 2 8 

Kurang 

kreatif 

0-19 19 75 8 32 0 0 

Rata-rata 32 44 52 

Skor maksimal 56 60 80 

Skor minimal 16 16 28 

Jumlah siswa 25 25 25 

 

4.4.2 Peningkatan Hasil Belajar.Siswa. 

Setelah kegiatan.belajar dilakukan, .hasil belajar siswa.pada pra siklus, . 

siklus I, dan siklus II mengalami.peningkatan. Hasil ini terlihat dari hasil.belajar 

siswa pra.siklus hanya ada 15 siswa yang.tuntas KKM dengan nilai >70. Setelah 

siklus>I>dilakukan hasil belajar siswa mengalami>peningkatan>11>siswa>yang 

mendapatkan nilai >70. Setelah siklus.I dilakukan, .peneliti melakukan.refleksi 

untuk mengetahui.kekuarangan di siklus I.dan menyempurnakan di.siklus II. Hal 

ini terlihat dari hasil belajar. siswa di siklus. II menunjukkan indicator hasil 

belajar yang .sangat memuaskan, sebanyak 22 siswa mendapatkan nilai >70.yang 

artinya 88% siswa sudah .mendapatkan nilai diatas KKM. .Adapun peningkatan 

hasil elajar.siswa.pada pra siklus, siklus I, dan siklus II dapat dilihar dari tebel 

berikut: 

Tabel 4.8 

Peningkatan Hasil Belajar Siswa Siklus I dan Siklus II 

No  Nilai  

Pra Siklus  Siklus I Siklus II 

Jumlah 

siswa 

Persentase 

(%) 

Jumlah 

siswa 

Persentase 

(%) 

Jumlah 

siswa  

Persentase 

(%) 

1 Tuntas 10 40% 11 44% 22 88% 

2 Tidak 

tuntas 
15 60% 14 56% 3 12% 

Jumlah  25 100% 25 100% 25 100% 
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Dari data pada>tabel>4.5 diketahui>peningkatan>hasil belajar siswa dari 

pra siklus, siklus I,>dan>siklus II. Dapat dilihat dari>ketuntasan>hasil belajar 

siswa>yang>mengacu pada>KKM>mata pelajaran>IPA>yaitu >70. Pra siklus 

terdapat 10>siswa> yang tuntas dalam mata pelajaran>IPA>dengan hasil 40%. 

Kemudian meningkat>di>siklus I dengan>11>siswa tuntas pada mata pelajaran 

IPA dengan 44%. Hasil yang>memuaskan>terlihat pada>siklus>II>yaitu 22 siswa 

tuntas>dalam>mata pelajaran IPA>dengan>88%. 

Berdasarkan tabel 4.5>dapat>disajikan diagram>perbandingan ketuntasan 

hasil beljar siswa>pra>siklus, siklus>I>dan siklus II pada gambar>berikut>ini: 

Diagram  4.1 

Diagram perbandingan.presentase hasil belajar siswa. 

  

Dari gambar diagram batang tentang>perbandingan>persentase hasil 

belajar>IPA>pra siklus, >siklus>I, dan siklus II>menunjukkan>bahwa hasil 

belajar mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari>presentase>siswa yang tuntas 

dalam>mata>pelajaran IPA kelas V SDN Watuagung 01 Tuntang semester I.tahun 

pelajaran 2019/2020 pada pra siklus adalah 40%, .untuk siklus I.dengan 44%, dan 

siklus II tuntas dengan hasil 88% dengan>kriteria>ketuntasan minimal> ( KKM ) 

dengan nilai >70. Dari hasil>belajar>siswa menunjukkan>bahwa>pembelajaran 

dengan>menggunakan>model>pembelajaran>Project Based Learning dapat 

meningkatkan>hasil>belajar siswa kelas 5 SDN Watuagung 01Tuntang semester. 

I tahun ajaran 2019/2020 sebesar 88% sesuai.dengan 

indikator>keberhasilana>yang ditetapkan oleh.peneliti. 
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4.5 Pembahasan.Hasil.Penelitian. 

 Berdasarkan>uraian>dari.hasil penelitian>yang>dilaksanakan pada 

kelas.5>SDN>Watuagung 01.semester I tahun pelajaran 2019/2020 dapat 

diketahui.adanya peningkatan>hasil>belajar siswa>dikegiatan>pembelajaran 

siklus>I>dan siklus II dengan menggunakan model pendekatan.Project Based 

Learning. .Ketuntasan>hasil>belajar.siswa pada mata.pelajaran IPA dari 

pra.siklus sampai.siklus II.  

Hasil>penelitian>membuaktikan Project Based Learning dapat mengubah 

pola pemahaman siswa yang awalnya malas berpikir. Di dalam Project Based 

Learning pembelajaran tidak terfokuskan kepada guru lagi. Memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk berkreasi dan mengembangkan ide-ide, 

membantu siswa untuk dapat bersosialisasi dengan teman sebayanya di dalam 

kelompok.  

Penelitian yang dilakukan selama dua siklus ini dapat temuan bahwa siswa 

akan lebih aktif belajar apabila siswa diberi kesempatan untuk mengasah 

kreativitas mereka selama pembelajaran berlangsung. Kemampuan yang dimiliki 

siswa akan menghasilkan peningkatan hasil belajar juga. Setiap siswa dapat 

mengingat pembelajaran yang mereka ikuti dengan cara yang mereka miliki. Guru 

berlaku sebagai fasilitator sangat membantu siswa dalam pembelajaran yang 

berlangsung, siswa menjadi tidak merasa bosan dan bersemangat selama 

pembelajaran berlangsung.  

Demikian hipotesis tindakan dalam penelitian ini terbukti bahwa apabila 

pembelajaran menerakan model pembelajaran Project Based Learning maka dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran IPA. 

 




