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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Hasil Penelitian 

4.1.1  Deskripsi Pra Siklus 

Penelitian ini dilaksanakan  di SD Negeri  Gendongan 02, Kecamatan 

Sidorejo Lor, Kabupaten Salatiga kelas III mata pelajaran tematik Semester I 

Tahun Pelajaran 2019/2020 dengan jumlah siswa 31. Penelitian ini dilaksanakan 

dalam dua siklus yaitu siklus I dan siklus II. Berikut ini uraian dari hasil 

penelitian.Penelitian ini dilakukan di SD Negeri  Gendongan 02, Kecamatan 

Sidorejo Lor, Kabupaten Salatiga pada semester I Tahun Pelajaran 2019/2020. 

Subyek penelitian pada penelitian tindakan kelas ini adalah siswa di kelas III 

Negeri  Gendongan 02 dengan jumlah siswa 31 yang terdiri dari 16 laki-laki dan 

15 perempuan. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan ditemukan 

permasalahan yang terjadi adalah masih rendahnya kreativitas dan hasil belajar 

khususnya kelas III. Permasalahan yang ditemukan adalah kreativitas dan hasil 

belajar belum terlihat. Hal ini ditandai dengan siswa hanya duduk, mendengarkan, 

mencatat dan menghafal materi saja sehingga siswa merasa jenuh dan kurang 

bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Pembelajaran berpusat pada guru, 

sehingga siswa kurang terlibat langsung dalam pembelajaran. Hal ini berdampak 

pada kreativitas dan hasil belajar masih rendah. Oleh karena itu diperlukan suatu 

solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut.Hasil observasi sebelum 

tindakan/kondisi awal kreatifitas pada setiap aspek yang diamati yaitu pada aspek 

kelancaran mencapai 56% pada aspek keluwesan mencapai 48% pada aspek 

kerincian 58% pada aspek keaslian mancapai 50%. Pada kondisi pra siklus 

kreativitas siswa yang memiliki skor rata-rata 53%. Berdasarkan  data  diatas,  

maka  dapat  digambarkan  grafik  distribusi frekuensi kreativitas siswa pra siklus 

seperti gambar 4.1 berikut. 
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Gambar  4.1  Grafik Persentase Kreativitas Pra Siklus 

Hasil  observasi  dan  wawancara  guru  mengenai  Kreativitas  siswa  kelas  

III Negeri  Gendongan 02 dapat  dilihat  pada tabel 4.1 berikut. 

Tabel  4.1Persentase Kreativitas  Pra Siklus 

Indikator Jumlah ∑ Prosentase % Kategori 

Kelancaran 70 56 Rendah 
Keluwesan 62 50 Rendah 
Kerincian 68 55 Rendah 
Keaslian 59 48 Rendah 
Rata-rata  259 52 Rendah 

Hasil yang dipaparkan pada tabel 4.1 di atas, dapat diketahui bahwa pada siklus I 

kreativitas siswa yang memiliki skor rata-rata  52%. Berdasarkan  data  diatas,  

maka  dapat  digambarkan  grafik  distribusi frekuensi kreativitas siswa pra siklus 

seperti gambar 4.2 berikut 

 

Gambar  4.2 Grafik Persentase Kreativitas Pra Siklus 

Pengukuran hasil belajar siswa di kelas III SD Negeri  Gendongan 02 

Salatiga diperoleh dari hasil belajar yang diperoleh semua siswa kelas III pada pra 

siklus belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal KKM ≥70. Hasil belajar 

siswa kelas III Negeri Gendongan 02 Salatiga sebelum dilakukan tindakan masih 

banyak siswa yang hasilbelajarnya belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal 
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yakni 70. Hasil belajar Tematik : Tema 2 (Menyayangi Tumbuhan dan Hewan) 

Subtema : Subtema 3 (Menyayangi Tumbuhan)dapat dilihat di dalam tabel 4.2  

sebagai berikut: 

Tabel 4.2  Distribusi Ketutasan  Hasil  Belajar Pra Siklus Kelas III SD Negeri  

Gendongan 02 Salatiga Tahun 2019/2020 

 Nilai KKM Frekuensi Presentase Keterangan 

 ≥70 15 48% Tuntas 

 <70 16 52% Tidak Tuntas 

Jumlah 31 100 %  

Nilai Tertinggi 80 

Nilai Terendah  40 

Nilai Rata-Rata Kelas  65 

Sumber: Data Primer 

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, dapat diketahui bahwa sebelum dilakukan 

tindakan dari jumlah siswa 31 hanya ada 15 siswa atau 48% tuntas dan 16 siswa 

atau 52% belum tuntas. Sebelum diadakan tindakan nilai tertinggi adalah 80 dan 

nilai terendah adalah 40 dan nilai rata-rata adalah  65. Dari  data  yang  telah  

diperoleh  diatas,  maka  dapat  digambarkan  grafik  ketuntasan  klasikal  siswa  

pada  pra  siklus  seperti  pada  gambar 4.3   dibawah ini. 

 

Gambar  4.3  Diagram Presentase Hasil Belajar Pra Siklus 

 

Diagram 4.3 di atas terlihat bahwa ketuntasan hasil belajar siswa kelas III 

SD Negeri  Gendongan 02 Salatiga sebelum melakukan perbaikan yakni 52% 

tidak tuntas dan yang tuntas hanya 48%. Dari hasil yang di peroleh dapat 

dijadikan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan. Pelaksanaan siklus I dan II 

digunakan rubrik kreatifitas  dan 25 soal pilihan ganda untuk evaluasi. 
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4.2  Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

a. Perencanaan 

Perencanaan Pelaksanaan tindakan pada Siklus I dilaksanakan tiga kali 

pertemuan, pertemuan pertama pada hari kamis, 12 september 2019, pertemuan 

kedua dilaksanakan pada hari senin, 16 September 2019. Masing-masing 

pertemuan dilaksanakan dalam 2 jam pelajaran ( 2x35 menit) dengan Kompetensi 

Dasar (KD) Matematika : 3.2  Menjelaskan bilangan cacah dan pecahan sederhana 

(seperti 1/2, 1/3 , dan 1/4 ) yang disajikan pada garis bilangan. Bahasa Indonesia: 

3.5 Menggali informasi tentang cara-cara perawatan tumbuhan dan hewan melalui 

wawancaradan/atau eksplorasi lingkungan.SBDP : 3.1 Mengetahui unsur-unsur 

dalam karya dekoratif, dengan indikator Matematika menentukkan posisi bilangan 

cacah pada garis bilangan dengan tepat. Bahasa Indonesia mengidentifikasi 

langkah-langkah cara perawatan tumbuhan dari teks yang dibaca dengan tepat dan 

SBDP mengidentifikasi garis dan warna sebagai unsur karya dekoratif dengan 

benar.Sebelum pelaksanaan peneliti berdiskusi dengan guru kelas agar dalam 

pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. 

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap perencanaan adalah menemukan 

permasalahan pembelajaran. Berdasarkan permasalahan pembelajaran yang 

ditemukan, dilakukan analisis masalah dan dari analisis masalah disusun Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dalam 

siklus I disiapkan untuk tiga kali pertemuan. Selain membuat RPP, juga 

menyiapkan alat peraga dan media pembelajaran jenis-jenis pecahan, gambar 

dekoratif motif hias tumbuhan. Perangkat Pembelajaran Siklus I yang disajikan 

pada lampiran RPP dan Perangkat Pembelajaran Siklus I membuat perangkat 

penilaian yang berupa kisi-kisi penilaian siklus I, membuat instrumen berupa butir 

soal siklus I disajikan pada lampiran RPP sebagai alat ukur untuk mengetahui 

hasil belajar siswa siklus I, membuat lembar observasi aktivitas tindakan model 

pembelajaran PjBL untuk guru kelas III siklus I, membuat lembar observasi 

aktivitas tindakan model pembelajaran PjBL untuk siswa kelas III siklus I yang 

disajikan pada lampiran. 
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b. Pelaksanaan Tindakan 

Pertemuan I 

Pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Kamis, 12 September 2019 pada 

jam pelajaran ke-3-4. Indikator pada pertemuan pertama yakni dengan indikator : 

Bahasa Indonesia3.5.1 Mengidentifikasi langkah-langkah cara perawatan 

tumbuhan dari teks yang dibaca dengan tepat. Dalam kegiatan pertama guru 

mengucapkan salam pembuka dan mengajak siswa untuk berdoa sebelum 

pembelajaran dimulai kemudian guru mengajak siswa menyanyikan lagu “Garuda 

Pancasila”, selanjutnya memeriksa kehadiran siswa dilanjutkan guru 

mengkondisikan siswa untuk siap mengikuti pembelajaran sebelum memulai 

pembelajaran guru melakukan apersepsi dengan bertanya kepada siswa tentang 

materi “Menyayangi Hewan dan Tumbuhan:“ dengan guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang akan dipelajari. 

Kegiatan inti pembelajaran dilakukan sesuai dengan langkah-langkah 

pembelajaran melalui model pembelajaran PjBL yang telah dirancang. Kegiatan 

diawali dengan guru bersama siswa menentukan tema/topik proyek. (Langkah-1: 

penentuan proyek.) Guru bersama dengan siswa menentukan tema/topik 

proyek.Siswa diminta membaca teks bacaan di dalam hati.Siswa berdiskusi 

tentang teks yang telah dibaca “ Menyayangi Tumbuhan “Guru mendorong siswa 

untuk bertanya hal-hal yang menarik perhatian mereka. (Langkah-2: perancangan 

langkah-langkah penyelesaian proyek.) Siswa menjawab pertanyaan bacaan yang 

ada pada buku siswa dan guru mengarahkan siswa untuk bekerja sendiri, setelah 

selesai guru meminta beberapa siswa untuk membacakan hasil kerjanya. 

(Langkah-3: Membuat penyusunan jadwal pelaksanaan proyek). selanjutnya Guru 

akan membagi siswa dalam beberapa kelompok Setiap kelompok beranggotakan 

4-5 siswa  kemudian setiap kelompok akan bermain peran dan setiap kelompok 

ada yang berperan sebagai penjaga hutan bakau dan anak-anak sekolah. 

Kegiatan penutup guru dan siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan 

pembelajaran hari ini dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya mengenai hal yang belum dipahami. Selanjutnya guru bersama 

siswamelakukan penyimpulan terhadap pembelajaran yang sudah dipelajari hari 
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itu, guru menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan 

berikutnya dan nenutup pelajaran dengan berdo’a dan salam.  

Pertemuan II 

Pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Senin, 16 September  2019 pada jam 

pelajaran ke-3-4. Indikator pada pertemuan kedua yakni Matematika 3.2.1 

Menentukkan posisi bilangan cacah pada garis bilangan dengan tepat, SBDP3.1.1. 

Mengidentifikasi garis dan warna sebagai unsur karya dekoratif dengan benar. 

Kegiatan dimulai dengan guru membuka pelajaran dengan mengajak siswa berdoa 

dilanjutkan dengan menyanyikan lagu wajib “Halo-Halo Bandung” dengan 

gerakan untuk menumbuhkan semangat. Selanjutnya guru mengecek kehadiran 

siswa setelah itu siswa diminta untuk mempersiapkan diri dengan merapikan 

tempat duduk dan menyiapkan alat tulis kemudian guru melakukan apersepsi 

dengan dengan bertanya kepada siswa tentang materi “menyayangi hewan dan 

tumbuhan:“ dengan guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 

dipelajari. 

Kegiatan inti pembelajaran dilakukan sesuai dengan langkah-langkah 

pembelajaran melalui model pembelajaran Project Based Learning (PjBL) yang 

telah dirancang. (Langkah-4: penyelesaian proyek dengan fasilitasi dan 

monitoring guru.) Guru menginformasikan tetntang pembelajaran hari ini yaitu 

melanjutkan materi dari pertemuan sebelumnya. Siswa diarahkan untuk kembali 

kedalam kelompok yang telah ditentukan, Sebelum bermain peran, tiap kelompok 

mendiskusikan daftar pertanyaan yang akan diajukan. Daftar pertanyaan dibuat 

berdasarkan teks “Hutan Bakau.Setiap kelompok akan bermain peran didepan 

kelas secara bergantian.Selanjutnya guru memberikan kesempatan kepada 

kelompok lain untuk saling mengajukan pertanyaan tentang cerita yang 

disampaikan. (Langkah-5: penyusunan laporan dan presentasi/publikasi hasil 

proyek.) Siswa menyimak review tentang penjumlahan dengan menggunakan 

garis bilangan.Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya jika 

ada hal-hal yang kurang dimengerti, dilanjutkan dengan guru mengarahkan siswa 

untuk mengerjakan latihan yang terdapat di buku dan Siswa diminta 

mengumpulkan hasil kerjanya kepada guru. (Langkah-6: evaluasi proses dan 
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hasil proyek.) Guru menginformasikan bahwa mereka akan membuat hiasan 

dekoratif menggunakan bentuk-bentuk tumbuhan.Siswa diajak mengamati 

bentuk-bentuk daun yang ada di sekitar halaman sekolah, selanjutnya guru 

menginformasikan kepada setiap Siswa untuk memilih salah satu bentuk daun 

untuk dijadikan inspirasi hiasan dekoratif 

Kegiatan penutup guru dan siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan 

pembelajaran hari ini dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Apa saja yang 

sudah dipelajari pada hari ini?Bagaimana perasaan setelah membuat gambar 

dekoratif? Apa kegiatan yang paling disukai? Informasi apa yang ingin diketahui 

lebih lanjut? Bagaimana cara siswa mendapatkan informasi tersebut? Selanjutnya 

guru bersama siswa melakukan penyimpulan terhadap pembelajaran yang sudah 

dipelajari hari itu, guru menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk 

pertemuan berikutnya dan nenutup pelajaran dengan berdo’a dan salam.  

c. Observasi 

Pembelajaran siklus I dengan dua pertemuan, observer menilai aktivitas siswa 

melalui lembar untuk rincian setiap pertemuan. Saat pembelajaran siklus I 

pertemuan 1 berlangsung, diamati oleh 1 observer. Observer mengamati proses 

pembelajaran dari awal sampai akhir pembelajaran, dengan cara mengisi lembar 

observasi yang telah disediakan. Lembar observasi meliputi indikator – indikator 

untuk mengamati aktivitas guru dalam pengelolaan pembelajaran, dan kegiatan 

siswa dalam mengikuti pembelajaran. Dari hasil observasi, dapat diketahui apa 

yang menjadi kelemahan dan kelebihan selama pembelajaran berlangsung. 

Pelaksanaan pembelajaran siklus I, pada pertemuan pertama pada kegiatan 

awal, guru tidak mengkondisikan siswa untuk siap menerima pelajaran sehingga 

siswa tidak duduk tenang. Pada pertemuan kedua pada kegiatan awal guru tidak 

melakukan presensi kehadiran siswa dan apresepsi dari guru berupa pertanyaan 

tidak dijawab oleh siswa. Guru tidak memberi penguatan juga motivasi agar siswa 

mau menjawab pertanyaan. 
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Pada Kegiatan Inti 

Pelaksanaan pembelajaran siklus I pada pertemuan pertama pembelajaran 

dilakukan sudah sesuai dengan langkah-langkah model pembelajaran Project 

Based Learning (PjBL) namun ada beberapa yang belum terlaksana. Kegiatan 

yang pertama yaitu guru menyampaikan materi tentang menyayangi hewan dan 

tumbuhan, Masih terdapat bebrapa  siswa yang tidak duduk dengan tenang dan 

sebagian siswa masih ada yang bicara sendiri, sehingga siswa belum dapat 

memahami materi dengan baik. Pada saat ditanya, ada beberapa siswa yang 

terlihat tidak menyampaikan pendapatnya. 

Pada pertemuan kedua pembelajaran mengalami peningkatan dibandingkan 

pertemuan pertama. Namun ada beberapa yang belum terlaksana seperti guru 

tidak menegaskan agar siswa yang ingin menjawab pertanyaan harus mengangkat 

tangan terlebih dahulu dengan tertib, dalam membimbing membentuk kelompok 

secara heterogen, sehingga siswa belum tertib pada saat bergabung dengan 

anggota kelompoknya. 

Kegiatan penutup, siswa dibimbing untuk merefleksikan pelaksanaan 

pembelajaran yang sudah dilakukan, namun masih ada siswa yang belum 

menyampaikan refleksinya. Diakhir pembelajaran, guru memberikan evaluasi 

siklus I kepada siswa, siswa kemudian mengerjakan soal dengan tenang tetap 

diawasi oleh guru. Pada saat siswa selesai mengerjakan evaluasi, guru menutup 

dan mengakhiri pembelajaran dengan salam dan doa. 

d. Refleksi 

Setelah kegiatan pelaksanaan dan observasi pembelajaran siklus 1 adalah 

refleksi. Tahapan ini dilakukan dengan menganalisis skor hasil belajar tematik 

siswa serta rubrik kreativitas siklus I  dan hasil observasi dari lembar observasi 

guru pada lampiran,  dan lembar observasi siswa. Hasil tes diperoleh dari kegiatan 

evaluasi akhir pembelajaran. Penilaian rubrik kreativitas siswa dilakukan melalui 

kegiatan membuat kolase, Setelah pelaksanaan tindakan siklus pertama dengan 

penggunaan model pembelajaran Project Based Learning (PjBL) belum mencapai 

indikator keberhasilan yang telah ditentukan, karena dalam pembelajaran masih 

terlihat beberapa siswa yang belum memperhatikan, kurang aktif dalam diskusi 
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serta kurang aktif dalam kegiatan tanya jawab dan nilai evalusi siklus I juga 

kurang memuaskan karena dari 31 siswa masih ada 10 siswa yang belum 

mencapai KKM (70). Dengan nilai tertinggi  85 dan nilai terendah 50 dan rata-rata 

72 dan terjadi peningakatan dari kondisi awal yaitu 48% ketuntasan menjadi 68% 

ketuntasan. Hasil observasi tindakan siklus I kreativitas pada setiap aspek yang 

diamati yaitu pada aspek kelancaran mencapai 75% pada aspek keluwesan 

mencapai 75% pada aspek kerincian 66% pada aspek keaslian mancapai 54%. 

Pada kondisi pra siklus kreativitas siswa yang memiliki skor rata-rata 53%, 

terdapat 2 siswa 6% yang memiliki tingkat kreatifitas dengan kategori tinggi 

kemudian terdapat 19 siswa 61% yang memiliki tingkat kreativitas dengan 

kategori sedang dan terdapat 10 siswa 32% yang memiliki tingkat kreatifitas 

dengan kategori rendah. Oleh sebab itu harus di lakukan perbaikan pada 

pelaksanaan siklus I ini agar memperoleh nilai yang jauh lebih meningkat. Agar 

hasil belajar meningkat serta mencapai indikator kerja yakni 80% ketuntasan akan 

di laksanakan tindakan siklus II dengan memperhatikan hasil observasi dan 

refleksi dari siklus I. 

4.2.1  Analisis  Hasil  Tindakan  Siklus  I 

Pada penelitian ini data akan dianalisis dengan dua tahapan yaitu analisis 

data pada rubrik kreatifitas siswa dan analisis ketuntasan hasil belajar tematik 

tema 2 sub tema 3  siswa siklus I. Hasil observasi tindakan siklus I kreativitas 

pada setiap aspek yang diamati yaitu pada aspek kelancaran mencapai 75% pada 

aspek keluwesan mencapai 75% pada aspek kerincian 66% pada aspek keaslian 

mancapai 54%. Pada kondisi siklus I  kreativitas siswa yang memiliki skor rata-

rata 68%. Berdasarkan  data  diatas,  maka  dapat  digambarkan  grafik  distribusi 

frekuensi kreativitas siswa pra siklus seperti gambar 4.4 berikut. 

 

Gambar 4.4Diagram Persentase  Aspek Kreativitas Siklus I 
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Hasil  observasi  mengenai  kreatifitas siklus I siswa  kelas  III Negeri  

Gendongan 02 dapat  dilihat  pada tabel 4.3  berikut. 

Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Kreativitas  Siswa  Siklus I 

Indikator Jumlah ∑ Prosentase % Kategori 

Kelancaran 93 75 Sedang 

Keluwesan 93 75 Sedang 

Kerincian 82 66 Sedang 

Keaslian 80 54 Rendah 

Rata-rata  348 68 Sedang 

Hasil yang dipaparkan pada tabel 4.3 di atas, dapat diketahui bahwa 

pada siklus I kreativitas siswa yang memiliki skor rata-rata  68%. Berdasarkan  

data  diatas,  maka  dapat  digambarkan  grafik  distribusi frekuensi kreativitas 

siswa pra siklus seperti gambar 4.4  berikut 

 

Gambar 4.5  Diagram Persentase  Kreativitas Siklus I 

Pengukuran hasil belajar siswa di Kelas III SD Negeri  Gendongan 02 

Salatiga diperoleh dari hasil belajar yang diperoleh semua siswa kelas III pada  

siklus I belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal KKM ≥70. Hasil belajar 

siswa Kelas III SD Negeri  Gendongan 02 Salatiga, setelah dilakukan tindakan 

masih banyak siswa yang hasil belajarnya belum mencapai kriteria ketuntasan 

minimal yakni 70. Hasil belajar matmatika  dapat dilihat di dalam tabel 4.4 

sebagai berikut. 

Tabel 4.4 Distribusi Ketutasan  Hasil  Belajar Siklus I Kelas III SD Negeri  

Gendongan 02 Salatiga Tahun 2019/2020 

 Nilai KKM Frekuensi Presentase Keteragan 

 ≥70 21 68% Tuntas 

 <70 10 32% TidakTuntas 

Jumlah 31 100 %  

Nilai Tertinggi 85 

Nilai Terendah  50 

Nilai Rata-Rata Kelas  72 
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Tabel 4.4 di atas terlihat terjadi peningkatan hasil belajar siswa  dari 31 siswa 

yang mengikuti evaluasi pembelajaran terdapat 21 siswa 68% tuntas atau mampu 

mencapai KKM 70 dan 10 siswa 32%tidak tuntas atau masih berada dibawah 

KKM. Nilai tertinggi yang dicapai siswa adalah 85 dan nilai terendah 50 dengan 

nilai rata-rata kelas adalah 72. Selanjutnya untuk lebih jelas hasil perolehan 

ketuntasan belajar tersebut disajikan dalam diagram batang 4.6 berikut ini: 

 

Diagram 4.6 Diagram Ketuntasan Hasil Belajar Tematik Siklus I 

Berdasarkan Gambar 4.6 diketahui bahwa ketuntasan hasil belajar siswa 

tematik tema 2 sub tema 3 dan 4 setelah menggunakan model pembelajaran 

Project Based Learning(PjBL), menunjukkan siswa yang tuntas sebanyak 21 

siswa  68% dan siswa yang belum tuntas sebanyak  10 siswa 32%. Adapun KKM 

Matematika adalah 70. 

4.3 Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

a. Perencanaan 

Perencanaan Pelaksanaan tindakan pada Siklus II dilaksanakan dua kali 

pertemuan, pertemuan pertama pada hari Rabu, 18 september 2019, pertemuan 

kedua dilaksanakan pada hari Kamis, 19 September 2019. Masing-masing 

pertemuan dilaksanakan dalam 2 jam pelajaran ( 2x35 menit) dengan Kompetensi 

Dasar (KD) Matematika :Menggunakan bilangan cacah dan pecahan sederhana 

(seperti 1/2,1/3, dan 1/4 ) yang disajikan pada garis bilangan. Bahasa Indonesia4.5  

Menyajikan hasil wawancara tentang cara-cara perawatan tumbuhan dan hewan 

dalam bentuk tulis dan visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. 

SBDP 4.4Membuat karya dengan teknik potong, lipat, dan sambung,dengan 

68%

32% Siklus I

Tuntas

Tidak Tuntas
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indikatorMatematika 4.2.1 Menuliskan nilai pecahan berdasarkan gambar dengan 

tepat.Bahasa Indonesia 4.5.1 Menuliskan cara-cara perawatan hewan dengan 

kaidah EYD yang tepat. SBdP 4.4.1 Membuat karya keterampilan menggunakan 

macam-macam teknik potong dengan tepat. Sebelum pelaksanaan peneliti 

berdiskusi dengan guru kelas agar dalam pembelajaran dapat terlaksana dengan 

baik. 

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap perencanaan adalah menemukan 

permasalahan pembelajaran. Berdasarkan permasalahan pembelajaran yang 

ditemukan, dilakukan analisis masalah dan dari analisis masalah disusun Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dalam 

siklus II disiapkan untuk dua kali pertemuan. Selain membuat RPP, juga 

menyiapkan alat peraga dan media pembelajaran jenis-jenis pecahan, gambar 

dekoratif motif hias hewan. Perangkat Pembelajaran Siklus II yang disajikan pada 

lampiran RPP dan Perangkat Pembelajaran Siklus II membuat perangkat penilaian 

yang berupa kisi-kisi penilaian siklus II, membuat instrumen berupa butir soal 

siklus II disajikan pada lampiran RPP sebagai alat ukur untuk mengetahui hasil 

belajar siswa siklus II, membuat lembar observasi aktivitas tindakan model 

pembelajaran Project Bades Learning (PjBL) untuk guru kelas III siklus II, 

membuat lembar observasi aktivitas tindakan model pembelajaran Project Based 

Learning (PjBL) untuk siswa kelas III siklus II yang disajikan pada lampiran. 

b. Pelaksanaan Tindakan 

Pertemuan I 

Pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Rabu, 18 September 2019 pada 

jam pelajaran ke-3-4. Indikator pada pertemuan pertama yakni dengan indikator : 

Bahasa Indonesia 4.5  Menyajikan hasil wawancara tentang cara-cara perawatan 

tumbuhan dan hewan dalam bentuk tulis dan visual menggunakan kosakata baku 

dan kalimat efektif. Dalam kegiatan pertama Guru memberikan salam dan 

mengajak semua siswa berdo’a menurut agama dan keyakinan masing-masing. 

Guru mengingatkan kembali sikap yang baik saat berdoa dan Salah satu siswa 

diminta untuk memimpin doa. Selanjutnya guru mengecek kesiapan diri dengan 

mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapihan pakaian, posisi dan tempat 
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duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Menyanyikan lagu wajib 

nasional ”Dari Sabang Sampai Merauke”Guru menyapa siswa dan mengondisikan 

kelas agar siap belajar. Misalnya dengan menayakan pada siswa, “Apakah kalian 

siap belajar hari ini”.Guru memotivasi siswa dengan menyampaikan manfaat dari 

pembelajaran hari ini. Dilanjutkan dengan guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

Kegiatan inti pembelajaran dilakukan sesuai dengan langkah-langkah 

pembelajaran melalui model pembelajaran Project Based Learning (PjBL) yang 

telah dirancang. (langkah-1: penentuan proyek) Guru bersama siswa 

mempersiapkanp tema atau topik  yang akan dipelajari. Selanjutnya guru meminta 

siswa membaca teks tentang kelinci kesayangan Dayu. Guru mengingatkan Siswa 

tentang hal-hal yang perlu diperhatikan ketika membaca teks diantaranya 

Mengucapkan kata dengan tepat, Menggunakan frasa yang tepat (bukan kata demi 

kata), Intonasi suara, dan tanda baca Tanda baca. (langkah-2 : perancangan 

langkah-langkah penyelesaian proyek) Gurum elakukan tanya jawab dengan 

siswa tentang teks yang telah dibacadan mendiskusikan  kata-kata  yang  belum  

dipahami  siswa. Siswa mendengarkan penjelasan guru terkait dengan teks kelinci 

kesayangan Dayu. Selanjutnya guru mendorong siswa memahami cara-cara 

merawat kelinci melalui teks seperti membersihkan kandang dan memberi makan 

secara teratur. (langkah-3: penyusunan jadwal pelaksanaan proyek) Siswa 

berlatih menjawab pertanyaan yang terdapat di buku siswa, Guru mengingatkan 

kembali siswa tentang aturan penulisan, seperti penggunaan tanda baca dan huruf 

kapital. Beberapa siswa diminta untuk membacan hasil kerjanya. Guru meminta 

siswa untuk berlatih menuliskan kembali cara merawat kelinci. 

Kegiatan penutup guru dan siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan 

pembelajaran hari ini dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya mengenai hal yang belum dipahami. Selanjutnya guru bersama siswa 

melakukan penyimpulan terhadap pembelajaran yang sudah dipelajari hari itu, 

guru menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan 

berikutnya dan nenutup pelajaran dengan berdo’a dan salam. 
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Pertemuan II 

Pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Kamis, 19 September  2019 pada 

jam pelajaran ke-3-4. Indikator pada pertemuan kedua yakniMatematika 4.2 

Menggunakan bilangan cacah dan pecahan sederhana (seperti 1/2, 1/3, dan 1/4 ) 

yang disajikan pada garis bilangan, SBDP Membuat karya dengan teknik potong, 

lipat, dan sambung. Kegiatan dimulai dengan guru membuka pelajaran 

dilanjutkan dengan  Guru memberikan salam dan mengajak semua siswa berdo’a 

menurut agama dan keyakinan masing-masing. Salah satu siswa diminta untuk 

memimpin doa dilanjutkan dengan guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi 

lembar kehadiran dan memeriksa kerapihan pakaian, posisi dan tempat duduk 

disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Untuk menumbuhkan rasa semangat 

siswa guru mengajak siswa menyanyikan lagu wajib nasional ”Maju Tak Gentar”. 

Selanjutnya guru menyapa siswa dan mengondisikan kelas agar siap belajar. 

Misalnya dengan menayakan pada siswa, “Apakah kalian siap belajar hari ini”. 

Dan guru menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Kegiatan inti pembelajaran 

dilakukan sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran melalui model 

pembelajaran project based learnin yang telah dirancang. (langkah-4:   

penyelesaian proyek dengan fasilitasi dan monitoring guru.) Guru 

menginformasikan tentang pembelajaran hari ini yaitu melanjutkan materi dari 

pertemuan sebelumnya.Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang pecahan 

contoh Satu biskuit dinyatakan dalam lambang pecahan biasa1/1 dibaca satu 

persatu. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa terkait materi pecahan yang 

disampaikan guru. (langkah-5: penyusunan laporan dan presentasi/publikasi hasil 

proyek.) selanjutny asiswa berlatih mengerjakan soal pecahan yang terdapat di 

buku siswa. Beberapa siswa diminta untuk mengerjakan hasilnya di depan 

kelasdan siswa diminta mengumpulkan hasil kerjanya kepada guru. (langkah -6: 

evaluasi proses dan hasil proyek.) Guru menginformasikan bahwa mereka akan 

membuat hiasan dekoratif, Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang cara 

mewarnai. Ada kegiatan mewarnai dengan menggunakan pensil warna, cat air, 

dan juga dengan kertas origami. Siswa diminta menyiapkan alat dan bahan yang 

akan digunakan untuk membuat karya diantaranya, buku gambar, pensil, lem 
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kertas origami dan alat bahan lainnya. Selanjutnya guru mengarahkan siswa untuk 

menggambar hiasan dekoratif sesuai imajinasi mereka sendiri. 

Kegiatan penutup Guru dan siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan 

pembelajaran hari ini.Apa saja yang sudah dipelajari pada hari ini? Bagaimana 

perasaan setelah membuat gambar dekoratif? Apa kegiatan yang paling disukai? 

Informasi apa yang ingin diketahui lebih lanjut? Bagaimana cara siswa 

mendapatkan informasi tersebut? Pertanyaan yang diajukan guru dapat dijawab 

secara lisan atau tulisan. Guru bersama siswamelakukan penyimpulan terhadap 

pembelajaran yang sudah dipelajari hari itu dan guru menginformasikan rencana 

kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya menutup pelajaran dengan 

berdo’a dan salam.serta berdoa. 

Hasil observasi pada pertemuan pertama siklus II diperoleh kesimpulan 

bahwa guru kurang memberikan kesempatan kepada siswa dalam menyampaikan 

pendapat pada saat presentasi. Guru sudah memeriksa kesiapan siswa untuk 

mengikuti pembelajaran selain itu guru sudah mampu mengkondisikan kelas 

dengan cukup baik dengan menegur siswa yang sibuk sendiri. Secara keseluruhan 

pembelajaran sudah berlangsung dengan baik karena siswa diajak untuk berfikir 

tingkat tinggi dengan cara menyelesaikan soal-soal yang melibatkan pecahan, 

menyayangi tumbuhan, dan karya dekoratif. 

Pelaksanaan pembelajaran siklus II, pada pertemuan ke 2 pada kegiatan awal, 

siswa mengucapkan salam kepada guru dan guru menjawab salam dari siswa, 

guru mengkondisikan siswa untuk siap menerima pelajaran yaitu dengan meminta 

siswa untuk duduk tenang kemudian siswa mengikuti, guru melakukan presensi 

dan semua siswa hadir. Guru mengulang materi pada pertemuan pertama yaitu 

menyangi hewan (cara merawat kelinci dengan baik), dengan memberikan 

beberapa contoh yang berhubungan materi. Pada kegiatan inti, pembelajaran 

dilakukan sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran melalui model project 

based learning yang telah dirancang. Kegiatan yang pertama yaitu guru membagi 

siswa bersama dengan kelompoknya sesuai pada pertemuan pertama kemudian 

guru membimbing siswa untuk membentuk kelompok. Setiap kelompok 4-5 

orang, guru meminta siswa untuk bergabung dengan temannya seterusnya. Siswa 
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terlihat gaduh ketika pembentukan kelompok dan beberapa siswa mengangkat 

bangkunya untuk dipindahkan ke kelompok. Guru sudah memberitahukan supaya 

siswa tidak perlu memindahkan bangku. Guru menjelaskan langkah-langkah atau 

memberikan masalah yang akan dikerjakan dalam kelompok. Setiap kelompok 

akan melakukan wawancara dengan bermain peran ada yang berperan sebagai 

penjaga hutan bakau dan ada yang berperan sebagai siswa atau pengunjung. guru 

memberikan waktu 20 menit kepada siswa untuk berdiskusi bersama kelompok. 

Guru mengawasi dan membimbing siswa, siswa terlihat aktif dan dapat 

bekerjasama dengan baik dalam kelompok. Pada saat selesai bermain peran, 

kelompok lain diminta untuk memberikan pertanyaan dan kemudian setiap 

kelompok melaporkan hasil wawancara telah dilakukan. Setiap kelompok diberi 

penghargaan berupa kriteria oleh guru. 

Pada kegiatan penutup, siswa dibimbing untuk merefleksikan pelaksanaan 

pembelajaran yang sudah dilakukan, semua siswa sudah berani dan mau untuk 

merefleksikan pelaksanaan proses pembelajaran. Diakhir pembelajaran, guru 

memberikan evaluasi siklus II kepada siswa, siswa kemudian mengerjakan soal 

dengan tenang tetap diawasi oleh guru. Pada saat siswa selesai mengerjakan 

evaluasi, guru menutup dan mengakhiri pembelajaran. 

Hasil observasi pada pertemuan kedua siklus II diperoleh kesimpulan bahwa 

guru sudah cukup baik dalam memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menyampaikan pendapatnya saat presentasi. Guru sudah mampu mengkondisikan 

kelas dengan cukup baik. Secara keseluruhan pembelajaran sudah berlangsung 

dengan baik karena siswa sudah terlibat aktif terutama dalam kegiatan diskusi dan 

menyampaikan pendapat. 

c. Refleksi Siklus II 

Refleksi dilaksanakan oleh guru setelah semua data Siklus I terkumpul. Baik 

berupa data rubrik kreativitas siswa dan hasil evaluasimaupun data hasil observasi 

oleh guru kelas. Berdasarkan data yang dieroleh dari siklus I, guru merancang 

pebelajaran yang dapat mengatasi masalah yang terjadi dalam siklus I dengan 

menggunakan model pembelajaran project based learning ( PjBL ) yang 

memfokuskan siswa pada pembuatan suatu karya atau produk. Pada siklus II 
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siswa akan diminta untuk membuat suatu karya dekoratif ( mozaik ) 

menggunakan motif tumbuhan, hal ini bertujuan untuk membantu meningkatkan 

kreativitas, membuat siswa ikut berperan aktif, dan dapat mencari dan 

menemukan ide-ide baru dalam proses pembelajaran. 

Dari data data rubrik kreativitas siswa yang dilakukan melalui kegiatan 

membuat karya dekoratif  ( Kolase ) dan hasil belajar siswa yang didapat dari 

pengerjaan soal evaluasi, siswa dapat menguasai materi dengan baik dan terjadi 

peningkatan. Ini ditunjukkan dari 31 siswa, terdapat 27 siswa (87%) yang nilainya 

sudah tuntas diatas KKM, sedangkan 3 siswa (13%) nilainya masih berada 

dibawah KKM.  

Hasil data penilaian rubrik kreativitas siswa  dari  31 terdapat  26 atau (84%) 

siswa yang memiliki kretivitas siswa pada kategori tinggi, sedangkan 6  atau 

(15%) siswa memiliki kretivitas siswa pada kategori sedang, 0 atau (0%) siswa 

memiliki kretivitas siswa pada kategori rendah. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa ketuntasan kretivitas siswa siklus II telah mencapai  indikator  

yang ditetapkan yaitu 84% dari jumlah 31 siswa dan ketuntasan kretivitas siswa 

siklus II telah mencapai  indikator  yang ditetapkan yaitu 80% dari jumlah 31 

siswa. 

Pada siklus II siswa sudah dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan 

sudah dapat  diajak untuk berfikir tingkat tinggi. Secara keseluruhan siswa juga 

sudah berani mengungkapkan pendapatnya. Beberapa siswa yang masih belum 

berani untuk mengungkapkan pendapat oleh karena itu guru akan membimbing 

dan memberikan pengarahan. Pengkondisian kelas juga sudah dapat dilaksanakan 

dengan baik sehingga kondisi dalam proses pembelajaran dapat berlangsung 

dengan efektif. Pengerjaan soal evaluasi juga berlangsung secara kondusif, 

seluruh  siswa  kreatif dalam mengikuti kegiatan kolase menggambar dan 

berdiskusi untuk mengerjakan tugas kelompok dengan baik. 

4.3.1  Analisis  Hasil  Tindakan  Siklus  II 

Pada penelitian ini data akan dianalisis dengan dua tahapan yaitu analisis 

data pada rubrik kreativitas siswa dan analisis ketuntasan hasil belajar tematik 

tema 2 sub tema 3  siswa siklus II. Hasil observasi tindakan siklus II kreativitas 
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pada setiap aspek yang diamati yaitu pada aspek kelancaran mencapai 84% pada 

aspek keluwesan mencapai 80% pada aspek kerincian 81% pada aspek keaslian 

mancapai 79%. Pada siklus II kreativitas siswa yang memiliki skor rata-rata 81%. 

Berdasarkan  data  diatas,  maka  dapat  digambarkan  grafik  distribusi frekuensi 

kreativitas siswa pra siklus seperti gambar 4.7 berikut. 

 

Gambar 4.7Diagram Persentase  AspekKreativitas Siklus II 

Hasil  observasi  mengenai  kreativitas siklus IIsiswa  kelas  III Negeri  

Gendongan 02 dapat  dilihat  pada tabel 4.6  berikut. 

Tabel 4.5 Tabel Kreativitas  Siswa  Siklus II 

Indikator Jumlah ∑ Prosentase% Kategori 

Kelancaran 104 84 Tinggi 
Keluwesan 99  80 Tinggi 
Kerincian 100  81  Tinggi 
Keaslian 98 79  Tinggi 
Rata-rata  401 81 Tinggi  

Hasil yang dipaparkan pada tabel 4.6 di atas, dapat diketahui bahwa 

padasiklus II kreativitas siswa yang memiliki skor rata-rata 81%. Berdasarkan  

data  diatas,  maka  dapat  digambarkan  grafik  distribusi frekuensi kreativitas 

siswa pra siklus seperti gambar 4.8 berikut. 

 

Gambar 4.8  Diagram Persentase  Kreativitas Siklus II 
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Pengukuran hasil belajar siswa di Kelas III SD Negeri  Gendongan 02 

Salatiga diperoleh dari hasil belajar siswa tematik tema 2 sub tema 3 dan 4 yang 

diperoleh semua siswa kelas III pada  siklus II belum mencapai Kriteria 

Ketuntasan Minimal KKM ≥70. Hasil belajar siswa Kelas III SD Negeri  

Gendongan 02 Salatiga, setelah dilakukan tindakan masih banyak siswa yang 

hasil belajarnya belum mencapai kriteria ketuntasan minimal yakni 70. Hasil 

belajar matmatika  dapat dilihat di dalam tabel 4.7 sebagai berikut. 

Tabel 4.6 Distribusi Ketutasan  Hasil  Belajar Siklus  II Kelas III SD Negeri  

Gendongan 02 Salatiga Tahun 2019/2020 

 Nilai KKM Frekuensi Presentase Keteragan 

 ≥70 27 87% Tuntas 

 <70 4 13% TidakTuntas 

Jumlah 31 100 %  

Nilai Tertinggi 95 

Nilai Terendah  60 

Nilai Rata-Rata Kelas  79 

Tabel 4.7 di atas terlihat terjadi peningkatan hasil belajar siswa tematik tema 

2 sub tema 3 dan 4. Dari 31 siswa yang mengikuti evaluasi pembelajaran terdapat 

27 siswa 87%tuntas atau mampu mencapai KKM 70 dan 4 siswa 13%tidak tuntas 

atau masih berada dibawah KKM. Nilai tertinggi yang dicapai siswa adalah 95 

dan nilai terendah 60 dengan nilai rata-rata kelas adalah 79. Selanjutnya untuk 

lebih jelas hasil perolehan ketuntasan belajar tersebut disajikan dalam diagram 

batang 4.9 berikut ini: 

 

Diagram 4.9Diagram Ketuntasan Hasil Belajar Tematik Siklus II 

Berdasarkan Gambar 4.9 diketahui bahwa ketuntasanhasil belajar siswa 

tematik tema 2 sub tema 3 dan 4 setelah menggunakan model pembelajaran 
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13%
Siklus II

Tuntas
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Project Based Learning(PjBL), menunjukkan siswa yang tuntas sebanyak 27 

siswa  87% dan siswa yang belum tuntas sebanyak  4 siswa 13%.Adapun KKM 

Matematika adalah 70. 

4.4   Analisis Komparatif  Kreativitas  Siswa  

Kreativitas  siswa  dengan  menerapakan  model pembelajaran Project Based 

Learning (PjBL). Selama proses pembelajaran tematik tema 2 sub tema 3 dan 4 

pada  setiap  siklusnya  menunjukkan  adanya  peningkatan.  Langkah awal untuk 

mengetahui kreativitas  siswa dilakukan pada  pra  siklus  guna  mengetahui  

tindakan yang  akan  diberikan. Kemudian  dilakukan  siklus  I  dan  siklus  II  

untuk  mengetahui pencapaian  siswa  selama  model pembelajaran Project Based 

Learning(PjBL). Berikut  ini  disajikan tabel peningkatan  kreativitas  siswa dari 

pra siklus, siklus  I sampai siklus II.  

Tabel 4.7 Perbandingan Hasil Data Kretivitas Siswa 

Rentang 

Skor 

Kategori 

Kretifitas 
Siswa 

Pra Siklus Siklus I Siklus II 

Jumlah % Jumlah % Jumlah % 

 ≥ 80 ke atas Tinggi 0 3% 6 19% 26 84% 

 60 – 79 Sedang 15 48% 21 68% 5 16% 

 ≤ 59 Rendah 16 52% 4 13% 0 0% 

Jumlah 31 100% 31 100% 31 100% 

Keterangan: 

F  = Frekuensi/Banyaknya Siswa 

%  =  Kreativitas Siswa 

Dari  tabel 4.8  diatas,  dapat  diketahui  bahwa  dari  pra  siklus  sampai  

pelaksanan siklus II terjadi peningkatan terhadap  kreativitas  siswa.  Pada pra 

siklus, siswa yang berada dalam kategori  tinggi sebanyak  0 siswa atau 0% dari  

jumlah siswa. Kemudian setelah dilakukan siklus I, siswa  yang  berada  pada  

kategori  tinggi  meningkat menjadi 6 siswa  atau  19%  selanjutnya meningkat 

menjadi 26 siswa atau 84%. Persentase ini meningkat kembali pada siklus II 

sehingga  didapati  siswa  yang  berada  dalam  kategori  tinggi  sebanyak siswa  

dengan  persentase  sebesar 84%.  Selanjutnya  siswa  yang berada dalam kategori 

sedang  pada  pra  siklus  menunjukkan  persentase  sebesar  48%  atau  15  siswa  

dalam kategori sedang.  Setelah  dilakukan  siklus  I,  persentase  ini  meningkat  

sebesar  68%  atau 21 siswa dalam kategori. Kemudian,  siswa  yang  berada  

dalam  kategori  rendah  yang  ditunjukkan pada  pra  siklus  menunjukkan  
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persentase  yang  cukup  banyak  yaitu  52%  dengan  jumlah  16 siswa.  Setelah  

dilakukan  siklus  I,  persentase  ini  meningkat  sebesar  13%  atau 4 siswa dalam 

kategori sedang. Setelah  dilakukan  siklus  II  jumlah  siswa  dalam  kategori  

rendah menurun menjadi 0 siswa dengan persentase sebesar 0%. Hasil  ini  terus  

menunjukkan  perubahan  yang  baik,  dimana  pada  siklus  II  sudah  tidak  ada  

lagi  siswa  yang  berada  dalam  kategori  rendah  pada  kreatifitas  siswa. 

Berdasarkan  data  yang  telah  diperoleh  tersebut,  maka  dapat digambarkan 

persentase hasil penelitian dari pra siklus sampai siklus  II pada grambar 4.10  

dibawah ini 

 

Gambar 4.10  Peningkatan Persentase Kretivitas Siswa 

Berdasarkan distribusi peningkatan  persentasekreativitas siswa pada  gambar  

4.8,  maka  dapat  diketahui  pula  skor  maksimum  dan minimum  serta  rata-rata  

Kreativitas siswa klasikal  seperti  pada  gambar  4.11 berikut: 

 

Gambar 4.11  Gambar Peningkatan Skor Maksimal, Minimal dan Rata-rata  
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Berdasarkan  gambar  4.11  dapat  diketahui  bahwa  pada  pra  siklus skor 

maksimal dari kreativitas siswa yang diperoleh siswa adalah 11 dan skor 

minimalnya adalah 5, sedangkan skor rata-rata yang diperoleh siswa dalam satu 

kelas adalah 9. Setelah dilakukan siklus I, skor maksimal yang diperoleh  siswa  

meningkat  menjadi  15 dengan  skor  minimalnya yang diperoleh  siswa  adalah  

8.  Hal  ini  meningkatkan  pula  skor  rata-rata  kreativitas  siswa menjadi11. 

Peningkatan ini semakin menunjukan adanya perubahan siswa yang baik,  dimana  

pada  siklus  II, skor  maksimal  yang  diperoleh siswa  mencapai 16. Selain itu, 

skor minimal yang diperoleh siswa juga semakin  meningkat  mencapai  10, 

sehingga skor rata-rata kelas yang diperoleh siswa menjadi 13. Hasil  ini  sudah  

memenuhi  indikator  kinerja  yang  telah  ditetapkan peneliti, yaitu meningkatkan 

kreativitas siswa  supaya berada dalam kategori tinggi sebesar  84%. Dari tabel 

4.7 diatas dapat diketahui  bahwa  persentase  siswa  yang  beradadalam kategori 

tinggiadalah 84%, sehingga penerapan model pembelajaran Project Based 

Learning(PjBL). ini  berhasil  meningkatkan  kretivitas siswa kelas III. 

4.5    Analisis Komparatif  Ketuntasan Hasil  Belajar 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menggunakan model 

pembelajara Project Based Learning (PjBL)pada mata pelajaran tematik tema 2 

sub tema 3 dan 4 terjadi peningkatan hasil belajar siswa. Peningkatan tersebut 

dapat dilihat pada perbandingan nilai pra siklus, siklus I dan siklus II tabel 4.9 

berikut: 

Tabel 4.8 Perbandingan Hasil Belajar Tematik Pra Siklus, Siklus I dan Siklus II 

 Kriteria Pra Siklus Siklus I Siklus II 

Jumlah Persentase Jumlah Persentase Jumlah Persentase 

 Tuntas 15 48% 21 66% 27 87% 

 Tidaktuntas 16 52% 10 32% 6 13% 

Jumlah 31 100% 31 100% 0 100% 

Nilai Tertinggi 80 85 95 

Nilai  Terendah 40 50 60 

Nilai Rata-Rata 65 72 79 

Tabel 4.9 dapat dilihat adanya peningkatan jumlah ketuntasan hasil belajar 

siswa. yang semula pada pra siklus sebelum diadakannya tindakan, ketuntasan 

siswa hanya mencapai 48%, setelah model pembelajaran Project Based Learning 

(PjBL) meningkatkan menjadi 66% kemudian setelah tindakan dilakukan dalam 2 
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siklus hasil belajar siswa meningkat lagi mencapai 87% dari jumlah keseluruhan 

siswa. gambar peningkatan hasil belajar siswa disajikan dalam gambar 4.12  

berikut:     

 

Gambar 4.12 Diagram Perbandingan Ketuntasan Dan Ketidaktuntasan Hasil 

Belajar 

Selain pada presentase ketuntasan, peningkatan juga terjadi pada pencapaian 

nilai tertinggi yang diperoleh siswa. Perbandingan perolehan nilai tertinggi dan 

terendah dan nilai rata-rata tiap siklus disajikan dalam gambar  4.13 berikut: 

 

Gambar 4.13. Diagram Perbandingan Skor Tertinggi Dan Nilai  Terendah Tiap 

Siklus 
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4.6    Pembahasan Hasil Penelitian 

Hasil penelitian yang telah dilaksanakan pada kelas 3 SD Negeri Gendongan 

02 Salatiga diketahui  bahwa, Sebelum dilakukan tindakan atau  pada pra  terdapat 

0 siswa  atau (0%) yang memiliki kretivitas siswa pada kategori tinggi, sedangkan 

15 siswa atau (48%) memiliki kretivitas siswa pada kategori sedang, 16 siswa atau 

(52%) memiliki kretifitas siswa pada kategori rendah  kemudian dilaksanakan 

siklus I  terdapat 6 siswa atau (19%) yang memiliki kretivitas siswa pada kategori 

tinggi, sedangkan 21 siswa atau (68%) memiliki kretivitas siswa pada kategori 

sedang, 4 siswa atau( 13%) memiliki kretivitas siswa pada kategori rendah. 

Berarti terjadi peningkatan sebanyak (19%). Akan tetapi hasil yang diperoleh 

pada siklus I belum memenuhi target sesuai dengan indikator kerja yang telah 

dibuat yaitu ketuntasan mencapai (80%) atau lebih dari keseluruhan siswa. 

Memperhatikan refleksi dari siklus I, maka dilakukan perencanaan perbaikan-

perbaikan pembelajaran yang akan dilakukan pada siklus II agar penelitian 

mencapai target yang ditentukan. Setelah dilakukan tindakan siklus II dari 31 

terdapat 27 siswa  atau (87%) yang memiliki kretivitas siswa pada kategori tinggi, 

sedangkan 4 siswa atau (13%) memiliki kretifitas siswa pada kategori sedang, 0 

siswa memiliki kretifitas siswa pada kategori rendah. Pada kondisi siklus II 

terdapat 31 siswa yang memiliki kretivitas siswa pada kategori tinggi.  Hasil yang 

diperoleh pada siklus II ini telah mencapai target yaitu ketuntasan siswa mencapai 

(80%). Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang sudah dilakukan 

sebelumnya oleh Maria Kristiani (2019) dengan mengggunakan model 

pembelajaran Project Based learning meningkatkan hasil belajar pembelajaran 

tematik kelas IV.  Meningkatnya kreativitas belajar pada tiap siklusnya sesuai 

dengan pendapat dari Komarudin (2011:279) mengatakan bahwa kreativitas 

biasanya diartikan sebagai kemampuan untuk menciptakan suatu produk baru. 

Pada kondisi hasil belajar sebelum dilakukan tindakan atau  pada pra siklus 

siswa yang tuntas hanya sebanyak 15 siswa atau(48%) kemudian dilaksanakan 

siklus I ketuntasan siswa meningkat mencapai 21 siswa atau (68%). Berarti terjadi 

peningkatan sebanyak (20%). Akan tetapi hasil yang diperoleh pada siklus I 

belum memenuhi target sesuai dengan indikator kerja yang telah dibuat yaitu 
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ketuntasan mencapai (80%) atau lebih dari keseluruhan siswa. Dengan 

memperhatikan refleksi dari siklus I, maka dilakukan perencanaan perbaikan-

perbaikan pembelajaran yang akan dilakukan pada siklus II agar penelitian 

mencapai target yang ditentukan. Setelah dilakukan tindakan siklus II, ketuntasan 

siswa mencapai (87%) dari 31 siswa 27 yang tuntas, ini berarti Penelitian 

Tindakan Kelas dengan menggunakan model pembelajaran PjBL. meningkatkan 

ketuntasan siswa sebanyak (20%) dibandingkan hasil belajar sebelum dilakukan 

tindakan. Hasil yang diperoleh pada siklus II ini telah mencapai target yaitu 

ketuntasan siswa mencapai (87%). Hal ini dikarenakan kelebihan dengan 

menggunakan model pembelajaran PjBL. Hasil penelitian ini sesuai dengan 

penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh Cahyadi  (2019) dengan 

mengggunakan model pembelajaran Project Based learning (PjBL) dapat 

meningkatan hasil belajar tematik terpadu pada siswa sekolah dasar. Hal ini 

sejalan dengan pendapat Warsono & Hariyanto (2012:153) bahwa model 

pembelajaran Project Based Learning (PjBL) merupakan suatu pengajaran yang 

mencoba mengaitkan antara teknologi dengan masalah kehidupan sehari-hari yang 

akrab dengan siswa, atau dengan suatu proyek sekolah. Dalam pembelajaran ini 

siswa mampu mengelola dan memecahkan masalah yang ada dan mampu 

mengembangkan kreativitas berfikir dalam bentuk produk.  

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu 

penelitian ini menggunakan model pembelajaran Project Based Learning( PjBL) 

untuk mengukur kreativitas dan hasil belajar siswa. Penelitian ini menggunakan 

alat ukur kreativitas dengan rubik skor tinggi, sedang, dan rendah dan dalam 

proses pembelajaran siswa diminta untuk membuat tugas proyek atau produk 

sendiri, dimana siswa mencari ide sendiri mengenai produk tersebut yang 

berhubungan dengan materi yang dipelajari. Siswa akan merencanakan tugas 

proyek apa yang akan dibuat dengan bimbingan guru, kemudian siswa secara 

berkelompok ataupun individu menjadwalkan untuk penyelesaian tugas proyek 

tersebut. Jika sudah terbuat setiap kelompok atau individu akan membuat laporan 

akhir mengenai tugas proyek yang kemudian akan presentasikan secara di depan 
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kelas. Setelah itu siswa mengerjakan soal evaluasi sebagai bentuk penilaian hasil 

belajar yang sesuai dengan indikator pembelajaran. 

Dari hasil pemaparan diatas, dapat diperoleh kesimpulan bahwa model 

pembelajaran Project Based Learning (PjBL) yang peneliti lakukan dapat 

dikatakan berhasil. Model pembelajaran Project Based Learning  PjBL akan dapat 

menambah motivasi, rasa percaya diri, toleransi, kerjasama dan juga pemahaman 

materi siswa. Hal ini yang menjadikan kreatifitas dan hasil belajar tematik tema 2 

sub tema 3 dan 4 siswa di Kelas III SD Negeri  Gendongan 02 Salatiga, pada 

materi pecahan  menjadi meningkat. 

 

 




