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BAB IV 

HASIL DAN PMBAHASAN 

 

4.1.  Deskripsi Kondisi Awal. 

Keterlibatan siswa dalam pembelajaran masih rendah, siswa cenderung pasif dan 

lebih banyak mendengarkan penjelasan dari guru. Saat guru menjelaskan materi 

pelajaran, tak sedikit siswa yang kurang memperhatikan bahkan ada juga yang berbicara 

sendiri dengan siswa lainnya. 

Hasil tes kondisi awal dapat dilihat pada lembar lampiran nilai pra siklus Dari hasil 

tes kondisi awal dapat diketahui jumlah siswa yang tuntas dan yang tidak tuntas, nilai 

minimum, nilai maksimum, dan nilai rata-rata kelas. Kategori ketuntasan belajar siswa , 

mata pelajaran IPA pada kondisi awal dapat dilihat pada tabel 4.1: 

Tabel 4.1 
Ketuntasan Belajar IPA Kondisi Awal 

No Kriteria Jumlah Siswa Persentase 

1. Tuntas ≥ 63 12 40 % 

2. Belum Tuntas ≤ 63 17 60 % 

Jumlah 29 100 % 

 

 

Dari data Tabel 4.1 dapat dilihat jumlah siswa yang tuntas dan tidak tuntas dari 

siswa yang berjumlah 17  Jumlah siswa yang tuntas adalah 12 anak dengan persentase 

.40 %. Sedangkan siswa yang tidak tuntas adalah 17 anak dengan persentase 60 %.  

Dari data deskripsi kondisi awal, dapat diketahui bahwa hampir separuh lebih dari 

jumlah siswa tidak tuntas. Untuk memperjelas keterangan pada tabel 4.1 dapat dilihat 

pada diagram di bawah ini: 
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Gambar 4.1 Diagram Ketuntasan Belajar IPA Kondisi Awal 

Selain dapat melihat jumlah dan persentase siswa yang mencapai tuntas sesuai 

dengan indikator kinerja yang diharapkan, yaitu 80% siswa memperoleh nilai ≥ 63 juga 

dapat diketahui nilai minimum, maksimum, mean atau rata-rata nilai. Data nilai minimum, 

maksimum, mean atau rata-rata nilai dapat dilihat pada tabel 4.2: 

Tabel 4.2 

Nilai maksimum, nilai minimum, dan mean atau rata-rata nilai hasil belajar IPA 

Kondisi Awal 

No Data Ket  

1 Nilai Minimum 40 

2 Nilai Maksimum 70 

3 Mean (rata-rata nilai) 50,62 

 

Dari Tabel 4.2 diketahui nilai minimumnya adalah 40, dan maksimumnya adalah 

…. Sedangkan mean atau rata-rata nilai yang diperoleh pada kondisi awal adalah 50,62 

4.2 Siklus 1 

4.2.1   Perencanaan Tindakan 

Pada tahap perencanaan ini guru kelas mempersiapkan materi yang akan diajarkan 

yang kemudian menyusun Rencana Pelaksanan Pembelajaran. Selanjutnya, guru 

kelas menyusun media pembelajaran yang diperlukan untuk menyajikan materi 

pembelajaran dan soal-soal tes sesuai dengan materi yang akan disajikan. Agar 

tuntas

tidak tuntas
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pembelajaran dapat berlangsung dengan lancar, maka guru kelas mempersiapkan 

perangkat-perangkat yang diperlukan untuk proses pembelajaran. 

a. Pertemuan pertama 

Dalam pertemuan pertama ini guru kelas membahas dua indikator yaitu: 

menjelaskan sifat sifat cahaya, 

Pertemuan pertama ini dirancang dengan alokasi waktu 2 x 35 menit dengan rincian 

10 menit pertama untuk kegiatan awal, 45 menit untuk kegiatan inti, dan 15 menit 

untuk kegiatan akhir. Dalam menyampaikan materi pelajaran guru menggunakan 

pembelajaran dengan pendekatan kontekstual yang telah disiapkan sebelumnya. 

b.  Pertemuan kedua 

Pada pertemuan kedua ini akan membahas indikator yang kedua, yaitu mejelakas 

cahaya dan penglihatan saling berhubungan. Pertemuan kedua ini dirancang 

dengan alokasi waktu 2 x 35 menit dengan rincian 10 menit pertama untuk kegiatan 

awal, 45 menit untuk kegiatan inti, dan 15 menit untuk kegiatan akhir. Pada 

pertemuan ini guru mengulang materi pada pertemuan sebelumnya serta dalam 

menyajikan materi guru kelas tetap dengan pembelajaran menggunakan 

pendekatan kontekstual. 

4.2.2   Pelaksanaan Tindakan 

a.  Pertemuan pertama 

Pertemuan pertama siklus 1 dimulai pada hari .Senin 5.Maret 2012. Indikator pada 

pertemuan pertama ini adalah menjelaskan materi sifat sifat cahaya 

Pada pertemuan pertama ini guru memulai pembelajaran dengan tanya jawab 

tentang contoh-contoh benda langit. Untuk mempermudah pemahaman siswa, guru 

menggunakan pendekatan kontekstual dalam menyampaikan materi pelajaran. 

Dengan pendekatan kontekstual, guru bertanya tentang sinar atau cahaya yang 

dipancarkan oleh benda langit.  Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi 

kelompok. Setelah kegiatan diskusi selesai, dilanjutkan dengan pembahasan hasil 

diskusi dan juga refleksi.  

b.  Pertemuan kedua 
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Pertemuan kedua pada siklus ini dilaksanakan pada hari Selasa 13 Maret 2012 

Indikator pada pembelajaran ini adalah Mendiskripsikan sifat cahaya yang mengenai 

cermin datar,cekung dan cembung. Pembelajaran ini dilakukan berdasarkan hasil 

perencanaan. Kegiatan pembelajaran pada pertemuan ini  dimulai dengan tanya 

jawab tentang materi pada pertemuan pertama kemudian dilanjutkan dengan 

penyampaian materi yang sudah disiapkan. Kegiatan pembelajaran dilanjutkan 

dengan evaluasi. 

4.2.3   Hasil Tindakan 

Hasil belajar IPA pada siklus 1 dapat dilihat pada lembar lampiran nilai siklus I Dari 

data hasil tes siklus 1  diperoleh data pada tabel 4.3; 

Tabel 4.3 

Deskripsi Kategori Ketuntasan Belajar IPA Siklus 1 

No Kriteria Jumlah Siswa Persentase 

1. Tuntas ≥ 63 19 60 % 

2. Belum Tuntas ≤ 63 10 40% 

Jumlah 29 100% 

 

Dari Tabel 4. 3 dapat dilihat bahwa siswa yang tuntas pada siklus ini adalah 19… 

siswa dengan persentase 60 % dan siswa yang belum tuntas pada siklus ini 

sebanyak 10 siswa dengan persentase 40 %. Hal ini juga dapat disajikan dalam 

diagram seperti di bawah ini: 

 

 

 

 

 

tuntas

tidak tuntas
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Gambar 4. 3 Diagram Ketuntasan Belajar IPA Siklus 1 

 

Selain kategori ketuntasan siswa, juga dapat disajikan data untuk nilai minimum, 

maksimum, mean atau nilai rata-rata. Berikut merupakan data nilai minimum, 

maksimum, mean atau rata-rata nilai: 

Tabel 4. 4 

Nilai maksimum, nilai minimum, dan rata-rata nilai hasil belajar IPA 

Siklus 1 

No Data Ket  

1 Nilai Minimum 50 

2 Nilai Maksimum 80 

3 Mean (rata-rata nilai) 60 

 

Dari Tabel 4. 4 diketahui nilai minimumnya adalah 50 dan maksimumnya adalah 80 

Sedangkan mean atau rata-rata nilai yang diperoleh pada siklus 1 adalah 60 

4.2.4   Refleksi 

Setelah pelaksanaan siklus 1 selesai, peneliti bersama guru kelas melakukan 

refleksi. Kegiatan refleksi ini berpedoman pada data hasil belajar siswa.  

Refleksi untuk hasil belajar IPA, diperoleh 19 siswa dengan prosentase 55,88% atau 

60 % yang mencapai standard yang diinginkan, sehingga indikator kinerja yang 

diharapkan belum tercapai karena belum mencapai 80% siswa yang nilainya ≥ 63.  

4.3.   Siklus 2 

4.3.1   Perencanaan Tindakan 

Pada tahap perencanaan ini guru kelas mempersiapkan materi yang akan diajarkan 

yang kemudian menyusun Rencana Pelaksanan Pembelajaran. Selanjutnya, guru 

kelas menyusun media pembelajaran yang diperlukan untuk menyajikan materi 

pembelajaran dan soal-soal tes sesuai dengan materi yang akan disajikan. Agar 
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pembelajaran dapat berlangsung dengan lancar, maka guru kelas mempersiapkan 

perangkat-perangkat yang diperlukan untuk proses pembelajaran. 

a. Pertemuan pertama 

Dalam pertemuan pertama ini guru kelas membahas dua indikator yaitu: 

Menunjukkan contoh pembiasan cahaya dengan melalui percobaan. 

Pertemuan pertama ini dirancang dengan alokasi waktu 2 x 35 menit dengan rincian 

10 menit pertama untuk kegiatan awal, 45 menit untuk kegiatan inti, dan 15 menit 

untuk kegiatan akhir. Dalam menyampaikan materi pelajaran guru menggunakan 

alat peraga dengan pendekatan kontekstual yang telah disiapkan sebelumnya. 

b. Pertemuan kedua 

Pada pertemuan kedua ini akan membahas indikator yang ketiga, yaitu memberikan 

contoh pengaruh dari pasang naik dan pasang surut air laut. Pertemuan kedua ini 

dirancang dengan alokasi waktu 2 x 35 menit dengan rincian 10 menit pertama 

untuk kegiatan awal, 45 menit untuk kegiatan inti, dan 15 menit untuk kegiatan akhir. 

Pada pertemuan ini guru mengulang materi pada pertemuan sebelumnya serta 

dalam menyajikan materi guru kelas tetap menggunakan alat peraga dengan 

pendekatan kontekstual. 

 

4.3.2   Pelaksanaan Tindakan 

a. Pertemuan pertama 

Pertemuan pertama siklus 2 dimulai pada hari Selasa 10 April 2012  Indikator pada 

pertemuan pertama ini adalah menjelaskan Anatara cahaya dan penglihatan saling 

berhubungan. 

Pada pertemuan pertama ini guru memulai pembelajaran dengan tanya jawab 

tentang pelajaran yang lalu. Untuk mempermudah pemahaman siswa, guru 

menggunakan alat peraga dengan pendekatan kontekstual dalam menyampaikan 

materi pelajaran. Guru mengadakan tanya jawab dengan siswa tentang alat optik. 
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Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi kelompok. Setelah kegiatan diskusi 

selesai, dilanjutkan dengan pembahasan hasil diskusi dan juga refleksi.  

b. Pertemuan kedua 

Pertemuan kedua pada siklus ini dilaksanakan pada hari Selasa 17 April 2012. 

Pembelajaran ini dilakukan berdasarkan hasil perencanaan. Kegiatan pembelajaran 

pada pertemuan ini  dimulai dengan tanya jawab tentang materi-materi yang sudah 

disampaikan pada pertemuan terdahulu. Kegiatan pembelajaran dilanjutkan dengan 

evaluasi. 

4.3.3  Hasil Tindakan 

Hasil belajar IPA pada siklus 2 dapat dilihat pada lembar lampiran 4. Dari data hasil 

tes siklus 2 dapat diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Deskripsi Kategori Ketuntasan Belajar IPA Siklus 2 

No Kriteria Jumlah Siswa Persentase 

1. Tuntas ≥ 63 26 87 % 

2. Belum Tuntas ≤ 63 3 13 % 

Jumlah 29 100% 

 

Dari Tabel 4. 5 dapat dilihat bahwa siswa yang tuntas pada siklus ini adalah  26 

siswa dengan persentase 87 % dan siswa yang belum tuntas pada siklus ini 

sebanyak 3 siswa dengan persentase 13 %. Hal ini juga dapat disajikan dalam 

diagram seperti di bawah ini: 

 

 

 

 

tuntas

tidak tuntas



 

25 

 

 

 

 

Gambar 4. 4 Diagram Ketuntasan Belajar IPA Siklus II 

Selain kategori ketuntasan siswa, juga dapat disajikan data untuk nilai minimum, 

maksimum, mean atau rata-rata nilai. Berikut merupakan data nilai minimum, 

maksimum, mean atau rata-rata nilai pada siklus 2: 

Tabel 4. 6 

Nilai maksimum, nilai minimum, dan rata-rata nilai hasil belajar IPA 

Siklus 2 

No Data Ket  

1 Nilai Minimum 60 

2 Nilai Maksimum 90 

3 Mean (rata-rata nilai) 75,60 

 

Dari Tabel 4. 5 diketahui nilai minimumnya adalah 60, dan maksimumnya adalah 90 

Sedangkan mean atau rata-rata nilai yang diperoleh pada siklus 2 adalah 75,60 

4.3.4  Refleksi 

Setelah pelaksanaan siklus II selesai, peneliti bersama guru kelas melakukan 

refleksi. Kegiatan refleksi ini berpedoman pada data hasil belajar siswa. Refleksi 

untuk hasil belajar IPA, diperoleh 26 siswa yang mencapai standard yang diinginkan 

yaitu memperoleh nilai ≥ 63 dengan prosentase 87 %, dengan demikian sudah 

terdapat lebih dari 87 % siswa yang mendapat nilai ≥ 63. 

4.4   Pembahasan 

4.4.1   Kondisi Awal  

Proses pembelajaran saat kondisi awal masih menerapkan pembelajaran yang 

berpusat pada guru. Siswa hanya sebagai penerima materi dengan mendengarkan 
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dan mendengarkan saja.  Dalam menyampaikan materi pembelajaran, guru tidak 

menggunakan media pembelajaran.  

Hasil belajar IPA saat kondisi awal dapat dilihat bahwa jumlah siswa yang mendapat 

nilai < 60 masih banyak, atau dapat dikatakan hampir separuh dari siswa tidak 

tuntas. Siswa yang tidak tuntas yaitu 3 anak dari jumlah keseluruhan siswa yaitu 29 

anak, sedangkan siswa yang tuntas adalah 26 anak. Bila dilihat persentase 

ketuntasannnya, saat kondisi awal ini siswa yang tidak tuntas adalah 60 % dan yang 

tuntas adalah 40 %. Nilai maksimum yang diperoleh siswa pada kondisi awal ini 

adalah 70  namun nilai minimum yang diperoleh siswa masih sangatlah rendah, 

yaitu 40 Dengan demikian dapat dilihat rentang yang sangat jauh antara nilai 

minimum dan nilai maksimum. Nilai rata-rata yang diperoleh siswa saat kondisi awal 

adalah 50,62 

Tabel 4. 
Ketuntasan Belajar IPA Kondisi Awal 

No Kriteria Jumlah Siswa Persentase 

1. Tuntas ≥ 63 12 40 % 

2. Belum Tuntas ≤ 63 17 60 % 

Jumlah 29 100 % 

 

 

 

4.4.2  Siklus 1 

Pada proses pembelajaran siklus 1 guru dalam menyampaiakn materi pelajaran 

sudah menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan materi. Saat 

pembelajaran berlangsung, siswa sangat antusias. Keantusiasan siswa dapat dilihat 

dengan keaktifan siswa dalam menjawab pertanyaan dari guru. 

Hasil tes IPA pada siklus ini yang mencapai nilai ≥ 63 atau yang mencapai 

ketuntasan menurut indikator kinerja adalah siswa ( 60.%). Sedangkan siswa yang 

belum tuntas adalah 10 anak ( 40 %). Bila dibandingkan saat kondisi awal, haisl 

belajarnya telah meningkat yaitu dari kondisi awal yang persentase ketuntasannya 
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adalah 40 % menjadi  60 % pada siklus 1 ini. Kenaikan persentase ketuntasan dari 

kondisi awal ke siklus 1 adalah ..20 %.  

Nilai minimum pada siklus ini adalah 50 jauh lebih tinggi dibandingkan pada saat 

kondisi awal yang hanya 40 Sedangkan nilai maksimumnya juga mengalami 

kenaikan, pada prasiklus nilai maksimum adalah 70 sedangkan pada siklus 1 yaitu 

menjadi .80 

Nilai rata-rata yang dicapai siswa pada siklus ini  60 dan bila dibandingkan pada 

saat kondisi awal yang nilai rata-ratanya 50,62 maka, pada siklus satu ini juga 

terjadi kenaikan nilai rata-rata sebesar  10 % 

Untuk mempermudah membandingkan hasil belajar antara kondisi awal dan siklus 1 

dapat disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut: 

Tabel 4. 7 

Perbandingan Hasil Belajar IPA Kondisi Awal dan Siklus 1 

 

No Kategori 

Jumlah Persentase (%) 

Kondisi Awal Siklus 1 Kondisi 

Awal 

Siklus 1 

1. Tuntas 12 19 40 % 60 % 

2. Tidak tuntas 17 10 60 % ...40 % 

3. Total  29 29 100 % 100 % 

 

Dari Tabel 4.7 diketahui siswa yang mencapai tuntas adalah 19 %. Hal ini berarti 

indikator kinerja yang diharapkan belum tercapai yaitu belum ada 80 % siswa yang 

mendapat nilai ≥ 63. Dengan demikian, penelitian pada siklus ini belum berhasil dan 

perlu perbaikan pada siklus selanjutnya terutama tentang pendekatan kontekstual. 

4.4.3   Siklus 2 

Proses pembelajaran menggunakan alat peraga dengan pendekatan kontekstual 

pada siklus 2 ini sudah lebih baik dari pembelajaran pada siklus 1. Hal ini dapat 

dilihat dari antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran serta ketepatan jawaban 

siswa dalam menjawab pertanyaan dari guru. 
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Hasil tes IPA pada siklus ini dibandingkan dengan hasil saat kondisi awal dan siklus 

1 jauh lebih baik. Hal ini dapat dilihat dari jumlah siswa yang mencapai nilai ≥ 63 

atau yang mencapai ketuntasan menurut indikator kinerja adalah 19 siswa (..60 %), 

sedangkan siswa yang belum tuntas adalah .10 siswa (.40 %). Bila dibandingkan 

saat kondisi awal yang hanya 12 siswa yang tuntas (..40.%) dan siklus 1 ada .19. 

siswa yang tuntas (60.%), siklus 2 ini memiliki jumlah ketuntasan yang paling tinggi. 

Dari data yang ada dapat kita ketahui kenaikan persentase ketuntasan dari siklus 1 

ke siklus 2 adalah 27.%.  

Nilai minimum pada siklus ini adalah 60, jauh lebih tinggi dibandingkan pada saat 

kondisi awal yang hanya 40 dan siklus 1 yang hanya 50 Sedangkan nilai 

maksimumnya mengalami peningkatan menjadi 90, yang tadinya pada siklus 1 nilai 

maksimum yang dicapai adalah 80 

Nilai rata-rata yang dicapai siswa pada siklus ini 75,60, bila dibandingkan pada saat 

kondisi awal yang nilai rata-ratanya 50,62 dan siklus 1 yang hanya 60 Pada siklus 

ini juga terjadi kenaikan nilai rata-rata dari siklus 1 ke siklus 2 adalah sebesar .15,60 

Untuk mempermudah membandingkan hasil belajar antara kondisi awal, siklus 1, 

dan siklus 2 dapat disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut: 

 

 

Tabel 4. 8 

Perbandingan Hasil Belajar IPA 

Kondisi Awal, Siklus 1, dan Siklus 2 

No Kategori 

Jumlah Persentase (%) 

Kondisi 

Awal 

Siklus 

1 

Siklus 

2 

Kondisi 

Awal 

Siklus 

1 

Siklus 

2 

1. Tuntas .12 19 26 .40 60 87 

2. Tidak tuntas 17 10 3 60 .40 13 

3. Total  29 29 29 100 100 100 
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Dari data Tabel 4.8 diketahui bahwa hasil belajar siswa yang tuntas telah mencapai 

87 % atau lebih dari indikator kinerja yang diinginkan yaitu lebih dari 80% siswa 

yang mendapat nilai ≥ 63. Hasil belajar pada siklus 2 ini telah memenuhi indikator 

kinerja yang diharapkan sehinnga penelitian dihentikan sampai pada siklus 2. 

Sedangkan untuk siswa yang belum mencapai indikator yang diharapkan, akan 

diberikan kegiatan remedial di luar kegiatan siklus.Peningkatan hasil belajar siswa 

pada siklus 1 dan siklus 2 karena peneliti menggunakan pendekatan Kontekstual. 

 

 

 


