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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.  Deskripsi Kondisi Awal 

    Sebelum pelaksanaan siklus I dan siklus II penulis terlebih dahulu melakukan 

observasi awal dengan tujuan mengetahui tingkat hasil belajar siswa tentang membuat 

kalimat sederhana pada siswa kelas I SD Negeri Kalisalak 01. Untuk mengetahui 

tingkat hasil belajar siswa tersebut, maka penulis mengumpulkan data hasil belajar 

siswa. Dari hasil data tersebut dapat diketahui bahwa dari 8 siswa hanya 3 siswa yang 

mencapai tingkat penguasaan materi sebesar  37,5%, Jadi 5 siswa atau 62,5% siswa 

belum memahami materi (belum tuntas), padahal KKM yang ditetapkan sebesar 75, 

dikatakan pembelajaran yang telah dilaksanakan kurang berhasil. Dari masalah 

tersebut yang menjadi refleksi penulis salah satunya yaitu memanfaatkan alat peraga 

dan metode kerja kelompok berpasangan dengan tujuan untuk meningkatkan 

pemahaman siawa mengenai menulis kalimat sederhana sehngga hasil belajar akan 

meningkat. 

   Berdasarkan observasi hasil belajar siswa kelas I SD Negeri Kalisalak 01 

Kecamatan Limpung Kabupaten Batang sebelum dilaksanakan penelitian pada awal 

semester I tahun pelajaran 2011/2012, banyak siswa yang kurang aktif dalam 

mengikuti proses pembelajaran khususnya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. 

Hal tersebut mempengaruhi perolehan nilai ulangan siswa. Setiap evaluasi banyak 

siswa yang memperoleh nilai dibawah KKM. KKM yang ditetapkan adalah sebesar 75, 

sehingga banyak siswa yang mengikuti program remidial. Hasil evaluasi sebelum 

diadakan tindakan penelitian dapat dijelaskan pada tabel 4.1 berikut ini. 

Tabel 4.1 

Ketuntasan Belajar Bahasa Indonesia Pada Kondisi Prasiklus 

No Rentang Nilai Frekuensi Prosentase Ketuntasan Ket 

1 55 – 64 3 37,5 Belum Tuntas KKM 75 

2 65 – 74 2 25 Belum Tuntas 

3 75 – 84 3 37,5 Tuntas 

 Jumlah 8 100  

 



17 
 

 
 

Berdasarkan tabel 4.1 perolehan nilai berdasarkan ketuntasan pada kondisi prasiklus 

ini frekuensi hasil belajar yang diperoleh siswa menunjukkan ketuntasan tercapai oleh 

3 siswa (37,5%), angka ini menunjukkan angka yang rendah, mengingat bahwa siswa 

yang belum tuntas mencapai 62,5%, dengan ketentuan yang memperoleh nilai antara 

55 – 64 adalah 3 siswa (37,5%), 65 – 74 adalah 2 siswa (25%) dan yang mendapat 

nilai antara 75 – 84 adalah 3 siswa (37,5%). Ketuntasan belajar Bahasa Indonesia 

pada kondisi prasiklus dapat dijelaskan pada gambar 4.1. berikut ini. 

Gambar 4.1 

Hasil Belajar Bahasa Indonesia Pada Kondisi Prasiklus 

 

Sedangkan perolehan persentase nilai berdasarkan ketuntasan dapat dilihat pada 

tabel 4.2 berikut ini. 

Tabel 4.2 

Ketuntasan Belajar Pada Kondisi Prasiklus 

No Kategori Jumlah Siswa Presentase 

1 Belum Tuntas dengan skor ≤ 75 5 62,5 

2 Tuntas dengan skor ≥ 75 3 37,5 

 

Tabel 4.2 tentang persentase ketuntasan belajar Bahasa Indonesia tentang menulis 

kalimat sederhana bagi siswa kelas I SD Negeri Kalisalak 01 Kecamatan Limpung 

Kabupaten Batang semester I tahun pelajaran 2011/2012 menunjukkan bahwa hasil 
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belajar pada kondisi prasiklus yaitu kondisi sebelum diadakan tindakan yang belum 

tuntas 5 siswa (62,5%). Kondisi kelas seperti ini menunjukkan kegagalan dalam 

proses pembelajaran sehingga perlu diadakan perbaikan. Persentase ketuntasan 

belajar Bahasa Indonesia pada kondisi prasiklus dapat dijelaskan melaui gambar 4.2 

Gambar 4.2 

Prosentase Ketuntasan Belajar Pada Kondisi Prasiklus 

 

 

4.2. Deskripsi Siklus I 

 a. Perencanaan 

    Pada siklus I dilakukan pembelajaran menulis kalimat sederhana dengan 

menggunakan media gambar seri dan metode kelompok berpasangan, dilakukan 

selama dua  kali pertemuan. Pada tahap perencanaan penulis melakukan langkah-

langkah sebagai berikut: (a) berkonsultasi dengan pengamat; (b) membuat rencana 

pelaksanaan pembelajaran Bahasa Indonesia tentang menulis kalimat sederhana; 

(c) menyiapkan gambar-gambar seri yang akan digunakan dalam proses 

pembelajaran; (d) menyiapkan lembar pengamatan yang akan digunakan sebagai 

pengamatan selama proses pembelajaran berlangsung; (e) membentuk kelompok-

kelompok diskusi masing-masing kelompok terdiri dari 2 siswa. 
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  Setelah perencanaan perbaikan pembelajaran dipersiapkan dengan matang, penulis 

minta ijin kepada Kepala Sekolah untuk dapat melaksanakan kegiatan perbaikan 

pembelajaran. 

 

b. Pelaksanaan Tindakan 

    Pelaksanaan perbaikan pembelajaran diawali dengan penulis mengajak teman 

sejawat (pengamat) untuk memasuki ruang kelas I. Pengamat dipersilahkan duduk 

dan mengambil tempat paling belakang agar dapat melakukan pengamatan dengan 

maksimal. Dalam pengamatan tersebut dibekali oleh lembar pengamatan untuk 

mencatat semua aktivitas guru maupun siswa selama proses pembelajaran 

berlangsung dari awal hingga selesainya pembelajaran. 

 Pada tahap pelaksanaan tindakan dilakukan proses pembelajaran dua kali pertemuan. 

Setiap pertemuan terdiri dari kegiatan awal 5 menit, kegiatan inti 50 menit dan kegiatan 

akhir 15 menit Aktivitas-aktivitas dalam pertemuan pertama  adalah: guru memulai 

pelajaran dengan mengorganisasi kelas, dengan diawali mengucapkan salam, 

mengabsen siswa, mengatur tempat duduk siswa, mengatur suasana kelas, kemudian 

disusul dengan kegiatan awal yang meliputi kegiatan apersepsi, memberi penguatan 

dan motivasi serta menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian disusul dengan 

kegiatan inti yang meliputi: (a) siswa mengamati gambar yang disajikan guru, kemudian 

siswa diminta membuat kalimat sederhana berdasar gambar yang dilihat secara lisan; 

(b) Kemudian disusul siswa bertanya jawab tentang gambar yang diamati kemudian 

membuat kalimat secara lisan; (c) kerja kelompok membuat kalimat sederhana 

berdasarkan gambar. Pada kegiatan akhir siswa bersama guru membahas hasil kerja 

kelompok yang diwakili oleh masing-masing kelompok. 

 Dilanjutkan pada pertemuan kedua, dalam kegiatan awal sama dengan yang ada pada 

pertemuan pertama. Pada kegiatan inti aktivitas yang dilakukan adalah: (a) dengan 

kerja kelompok siswa mengurutkan gambar menjadi gambar seri; (b) membahas hasil 

kerja kelompok; (c) secara aktif dan mandiri siswa mengurutkan gambar seri, kemudian 

membuat kalimat berdasarkan gambar yang dilihat;(d) untuk menutup kegiatan pada 

pertemuan kedua siklus pertama ini siswa secara klasikal mewarnai gambar dengan 

kreasi warna sendiri. 



20 
 

 
 

c. Pengamatan 

   Pada siklus I ini pembelajaran sudah sesuai dengan rencana. Guru sudah 

menyampaikan cerita sesuai dengan gambar seri yang diperlihatkan kepada siswa, 

siswa menyimak cerita, walaupun masih ada beberapa siswa yang tidak 

memperhatikan, kerja kelompok sudah berjalan baik yang sebelumnya guru sudah 

menjelaskan tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan siswa dengan 

mengarahkan pendapat siswa, tetapi masih ada siswa yang pasif dalam kerja 

kelompok, memilih diam. Di dalam tanya jawab, guru sudah memberikan tanya jawab 

kepada siswa yang sesuai dengan gambar yang disajikan guru, kemudian siswa 

membuat kalimat sederhana berdasarkan gambar yang dilihat. 

 Di dalam pengamatan juga ditemukan bahwa beberapa siswa untuk menampilkan hasil 

kerja kelompoknya secara bergilir dan kelompok lain menanggapi, sesekali guru juga 

mengajukan beberapa pertanyaan sebagai penguatan materi yang telah disampaikan. 

Guru juga mengecek kembali pemahaman siswa dengan memberikan soal latihan. 

Guru memberikan evaluasi berupa tes tentang membuat kalimat sederhana 

berdasarkan gambar yang disajikan kemudian dilanjutkan dengan memberikan 

penilaian. Hasil penilaian mata pelajaran Bahasa Indonesia dari hasil belajar siswa 

kelas I SD Negeri Kalisalak 01 Kecamatan Limpung pada siklus I disajikan melalui tabel 

4.3 berikut ini. 

Tabel 4.3 

Perolehan Nilai Pada Siklus I 

No Rentang Nilai Frekuensi Prosentase Ketuntasan KKM 

1 65 – 74 2 25 Belum Tuntas 75 

2 75 – 84 4 50 Tuntas 

3 85 – 94 2 25 Tuntas 

 Jumlah 8 100  

 

 Berdasarkan tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa nilai perolehan siswa antara 65 – 74 

adalah 2 siswa (25%), nilai 75 – 84 adalah 4 siswa (50%) dan perolehan nilai 85 – 94 

adalah 2 siswa (25%). Hasil perolehan nilai pada siklus I dapat digambarkan pada 

gambar 4.3 berikut. 
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Gambar 4.3 

Perolehan Nilai Siklus I 

 

  Sedangkan ketuntasan hasil belajar ini dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini. 

Tabel 4.4 

Ketuntasan Hasil Belajar Pada Siklus I 

No Kategori Jumlah Siswa Prosentase 

1 BelumTuntas dengan skor ≤ 75 2 25 

2 Tuntas dengan skor ≥75 6 75 

  

 Tabel 4.4 menunjukkan bahwa ketuntasan yang diperoleh pada siklus I meningkat dari 

3 siswa (37,5%) pada  kondisi awal yaitu sebesar 37,5% dan pada siklus I ketuntasan 

hasil belajar sebesar 75% (6 siswa) padahal target dari ketuntasan hasil belajar adalah 

minimal 100%, sementara jumlah siswa yang belum mencapai ketuntasan sejumlah 2 

siswa (25%) sehingga masih perlu adanya perbaikan. Ketuntasan belajar pada siklus I 

dapat dijelaskan pada gambar 4.4 berikut ini. 
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Gambar 4.4 

Ketuntasan Belajar Pada Siklus I 

 

 

d. Refleksi 

   Hasil pengamatan yang dilakukan pada siklus I bahwa ketika proses 

pembelajaran berlangsung hampir sebagian siswa cukup respon mengikuti jalannya 

pelajaran. Siswa terlibat aktif dalam pembelajaran, berani tampil untuk menyampaikan 

hasil kerja kelompok di depan kelas, walaupaun masih ada siswa yang masih kurang 

sepenuhnya perhatian pada pembelajaran. Karena selama proses pembelajaran 

berlangsung masih ada beberapa siswa yang tidak memperhatikan pelajaran, begitu 

juga pada saat kerja kelompok masih ada siswa yang diam tidak aktif. Dari hasil 

pengamatan dari 8 siswa yang sudah menguasai membuat kalimat sederhana 

sebanyak 6 siswa (75%), hal ini terjadi peningkatan bila dibandingkan dengan sebelum 

melaksanakan kegiatan perbaikan pembelajaran yaitu terjadi peningkatan sebesar 

37,5%. 

 

4.3. Deskripsi Pelaksanaan Siklus II 

a. Perencnaan Tindakan 

   Pada siklus II ini pembelajaran menulis kalimat sederhana dilaksanakan dua kali 

pertemuan dengan indikator: memahami gambar suatu cerita, menulis kalimat yang 
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sesuai dengan gambar, menemukan isi cerita dalam gambar, menyusun gambar 

secara acak menjadi gambar seri, menulis kalimat sederhana berdasar gambar seri. 

   Pada siklus II dilakukan pembelajaran menulis kalimat sederhana dengan 

menggunakan media gambar seri dan metode kerja kelompok, dilakukan selama dua  

kali pertemuan. Pada tahap perencanaan penulis melakukan langkah-langkah sebagai 

berikut: (a) mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP); (b) menyiapkan 

gambar sebagai media dalam pembelajaran Bahasa Indonesia tentang menulis kalimat 

sederhana; (c) menyiapkan instrumen-instrumen pembelajaran; (d) menyiapkan lembar 

pengamatan yang akan digunakan sebagai pengamatan selama proses pembelajaran 

berlangsung; (e) membentuk kelompok-kelompok masing-masing kelompok terdiri dari 

2 siswa. 

 

b. Pelaksanaan Tindakan 

    Pelaksanaan perbaikan pembelajaran diawali dengan penulis mengajak teman 

sejawat (pengamat) untuk memasuki ruang kelas I. Pengamat dipersilahkan duduk 

dan mengambil tempat paling belakang agar dapat melakukan pengamatan dengan 

maksimal. Dalam pengamatan tersebut dibekali oleh lembar pengamatan untuk 

mencatat semua aktivitas guru maupun siswa selama proses pembelajaran 

berlangsung dari awal hingga selesainya pembelajaran. 

 Pada tahap pelaksanaan tindakan dilakukan proses pembelajaran dua kali pertemuan, 

yaitu terdiri dari kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan akhir. Adapun aktivitas-

aktivitas dalam pelaksanaan tindakan diawali dengan kegiatan yang diawali dengan 

mempersiapkan siswa, berdoa bersama, mengucapkan salam dan mengabsen siswa, 

kemudian dilanjutkan dengan kegiatan apersepsi, memberi penguatan dan motivasi 

dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan inti 

yang meliputi: (a) bersama dengan siswa, guru membentuk kelompok yang tiap 

kelompok terdiri dari 2 siswa; (b) guru mengatur kelas menjadi tatanan 4 kelompok; (c) 

siswa mengamati gambar yang disajikan guru, kemudian siswa diminta membuat 

kalimat sederhana berdasar gambar yang dilihat secara lisan; (d) Kemudian disusul 

siswa bertanya jawab tentang gambar yang diamati kemudian membuat kalimat secara 

lisan; (e) kerja kelompok membuat kalimat sederhana berdasarkan gambar. Pada 
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kegiatan akhir siswa bersama guru membahas hasil kerja kelompok yang diwakili oleh 

masing-masing kelompok. Dilanjutkan pada pertemuan kedua, dalam kegiatan awal 

sama dengan yang ada pada pertemuan pertama. Pada kegiatan inti aktivitas yang 

dilakukan adalah: (a) dengan kerja kelompok siswa mengurutkan gambar menjadi 

gambar seri; (b) membahas hasil kerja kelompok; (c) secara aktif dan mandiri siswa 

mengurutkan gambar seri, kemudian membuat kalimat berdasarkan gambar yang 

dilihat;(d) untuk menutup kegiatan pada pertemuan kedua siklus pertama ini siswa 

secara klasikal mewarnai gambar dengan kreasi warna sendiri.  

 

c. Pengamatan 

   Pada siklus II ini pembelajaran sudah sesuai dengan rencana. Guru sudah 

menyampaikan cerita sesuai dengan gambar seri yang diperlihatkan kepada siswa, 

siswa menyimak cerita, semua siswa memperhatikan dengan seksama, siswa maju ke 

depan untuk menceritakan gambar seri dengan kalimatnya sendiri yang sebelumnya 

ditulis dulu pada bukunya masing-masing siswa, kerja kelompok sudah berjalan baik, 

semua peserta kelompok sudah aktif, pada saat presentasi di depan semua kelompok 

sudah terwakili, dan yang mewakili pada pertemuan ini berbeda dengan yang mewakili 

pada pertemuan sebelumnya, hal ini adalah untuk melatih keberanian siswa tampil di 

depan teman-temannya. 

 

d. Refleksi 

   Hasil pengamatan yang dilakukan pada siklus II bahwa ketika proses 

pembelajaran berlangsung hampir sebagian siswa cukup respon mengikuti jalannya 

pelajaran. Siswa terlibat aktif dalam pembelajaran, berani tampil untuk menyampaikan 

hasil diskusi di depan kelas, walaupaun siswa yang mewakili kelompoknya berbeda 

dengan pertemuan sebelumnya. Selama proses pembelajaran berlangsung semua 

siswa kelihatan aktif mengikuti pelajaran, begitu juga pada saat diskusi kelompok 

semua siswa aktif, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan hasil belajar 

meningkat . Hal ini disebabkan oleh gambar seri yang diperlihatkan kepada siswa 

begitu menarik baik gambar maupun ceritanya sehingga siswa merasa senang dan 

pembelajaran tidak membosankan. Dari hasil pengamatan, dari 8 siswa semua sudah 
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menguasai membuat kalimat sederhana sebanyak 8 siswa (100%), hal ini terjadi 

peningkatan bila dibandingkan dengan sebelum melaksanakan kegiatan perbaikan 

pembelajaran yaitu terjadi peningkatan sebesar 25%.  Hasil penilaian mata pelajaran 

Bahasa Indonesia dari hasil belajar siswa kelas I SD Negeri Kalisalak 01 Kecamatan 

Limpung pada siklus II disajikan melalui tabel 4.5 berikut ini. 

Tabel 4.5 

Perolehan Nilai Pada Siklus II 

No Rentang Nilai Frekuensi Prosentase Ketuntasan Ket 

1 75 – 84 2 25 Tuntas KKM 75 

2 85 – 94 4 50 Tuntas 

3 95 - 100 2 25 Tuntas 

 Jumlah 8 100  

Berdasarkan tabel 4.5 di atas menunjukkan peningkatan secara 

keseluruhan, nilai minimal yang diperoleh pada siklus II menunjukkan nilai 75 – 84 

adalah 2 siswa (25%), nilai 85 – 94 adalah 4 siswa (50%), sedangkan nilai 94 – 100 

diperoleh oleh 2 siswa (25%) itu artinya pada siklus II ini ketuntasan sudah sesuai 

harapan yakni 100  %, semua ini artinya bahwa pembelajaran yang dilakukan dengan 

menerapkan kerja kelompok dan memanfaatkan media gambar dapat meningkatkan 

hasil belajar Bahasa Indonesia tentang menulis kalimat sederhana pada siswa kelas I 

SD Negeri Kalisalak 01 Kecamatan Limpung. Perolehan hasil penilaian Bahasa 

Indonesia pada siklus II dapat digambarkan pada gambar 4.5. 

Gambar 4.5 

Perolehan Nilai Siklus II 
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4.4. Pembahasan Hasil Penelitian 

 Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan dan hasil evaluasi yang diperoleh dari 

proses pembelajaran yang dilaksanakan, menunjukkan adanya peningkatan dari 

setiap siklusnya. Hasil pengamatan menunjukkan guru memulai pelajaran dengan 

persiapan yang begitu mantap baik itu rencana pelaksanaan pembelajaran, 

instrumen-instrumen, lembar pengamatan serta media gambar yang diperlukan dalam 

pembelajaran, dalam proses pembelajaran guru memulai dengan mengorganisasi 

kelas dengan pembentukan kelompok, menjelaskan kegiatan-kegiatan dalam kerja 

kelompok yang akan dilakukan oleh siswa selama dalam proses pembelajaran, siswa 

bekerja dalam kelompoknya kelihatan aktif bekerja dengan kelompoknya, beberapa 

siswa sebagai perwakilan dalam kelompoknya untuk menampilkan hasil kerja 

kelompoknya di depan yang ditanggapi oleh kelompok lain sehingga suasana kelas 

kelihatan hidup dan siswa kelihatan senang, dengan kata lain pembelajaran dirasa 

sangat menyenangkan, guru mengecek kembali pemahaman siswa dengan memberi 

soal latihan, guru melakukan penilaian hasil pekerjaan siswa. 

 Adapun hasil penelitian yang diperoleh dari keadaan prasiklus siklus I dan siklus II 

disajikan dalam tabel 4.6 berikut ini. 

Tabel 4.6 

Perbandingan Hasil Belajar Dari Prasiklus, Siklus I dan Siklus II 

No Rentang 

Nilai 

Prasiklus Siklus I Siklus II 

F % K F % K F % K 

1 55-64 3 37,5 BT - - - - - - 

2 65-74 2 25 BT 2 25 BT - - - 

3 75-84 3 37,5 T 4 50 T 2 25 T 

4 85-94 - - - 2 25 T 4 50 T 

5 95-100 - - - - - - 2 25 T 

 Keterangan:  

 F    = Frekuensi/Jumlah 

 %   = Prosentase 

 K    = Ketuntasan 

 T    = Tuntas 

 BT  = Belum Tuntas 
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 Berdasarkan tabel 4.6 di atas menunjukkan ketuntasan pada prasiklus 37,5% naik 

37,5% menjadi 75% pada siklus I dan pada siklus II naik 25% menjadi 100% 

ketuntasan pada siklus II. Ketuntasan 100% ini sangat diharapkan dari proses 

pembelajaran ini. Keadaan perolehan nilai ketuntasan yang dialami oleh masing-

masing siklus dapat dipaparkan melalui gambar  4.6 yang tertera di bawah ini. 

Gambar 4.6 

Perbandingan Hasil Belajar Prasiklus, Siklus I dan Siklus II 

 

Berdasarkan gambar 4.6 dapat diketahui bahwa pada keadaan ketuntasan pada kondidsi 

prasiklus 3 siswa (37,5%) dan yang belum tuntas 5 siswa (62,5%), pada siklus I belum 

tuntas 2 siswa (75%) dan yang tuntas 6 siswa (25%), dan pada siklus II semuanya tuntas 

dari jumlah siswa 8 dan ketuntasan mencapai 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 


