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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Deskripsi Subjek Penelitian 

SD Negeri Geblog Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung  terletak  

di Desa Geblog Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung . Di lihat dari letak 

geografisnya SD ini jauh dari pusat kota Temanggung ± 15 Km, Jarak tempuh 

ke SD Negeri Geblog dari Kecamatan kaloran kurang lebih 7 Km.  

Jumlah siswa SD Negeri Geblog Kecamatan Kaloran Kabupaten 

Temanggung  mulai dari kelas 1 sampai kelas VI adalah sebanyak 125 siswa. 

Dengan keadaan bakat, kemampuan, katerampilan, yang berbeda-beda, 

mayoritas siswa dari  SD Negeri Geblog Kecamatan Kaloran Kabupaten 

Temanggung  beragama Islam sedangkan jumlah tenaga pendidik di SD ini ada 

sebanyak  6 orang guru kelas, 1 kepala sekolah, 1 guru olahraga, 2 wiyata bakti, 

1 orang guru agama islam, 1 orang guru agama kristen dan 1 penjaga sekolah. 

Penelitian ini dilakukan di  SD Negeri Geblog Kecamatan Kaloran Kabupaten 

Temanggung  dengan subyek penelitian siswa kelas V sebanyak 25 siswa. 

 

4.2 Hasil Penelitian 

4.2.1 Kondisi Prasiklus 

Kondisi prasiklus/awal merupakan keadaan siswa sebelum penelitian 

tindakan kelas dilakukan. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan di 

kelas V  SD Negeri Geblog Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung  tahun 

pelajaran 2011/2012 yang berjumlah 25 siswa pada pembelajaran IPA, terlihat 

bahwa  hasil belajar  siswa masih rendah. Hal ini bisa terlihat dari nilai hasil 

evaluasi peserta didik pada mata pelajaran  IPA  yang telah dilakukan dimana 

sebagian besar peserta didik memperoleh nilai dibawah Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) = 75.  
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Dengan demikian diperoleh data hasil pembelajaran siswa sebelum 

dilakukan tindakan penelitian, dapat di lihat dari tabel 4.1 berikut ini 

 

Tabel 4.I 

Distribusi Ketuntasan Hasil Belajar   

Prasiklus (sebelum tindakan) 

 

No Nilai Ketuntasan 
Jumlah 

Frekuensi Persentase (%) 

1 <  75  Tidak tuntas 15 60% 

2 ≥  75  Tuntas 10 40% 

Jumlah 25 100% 

Rata-rata 71,2 

Nilai Tertinggi 80 

Nilai Terendah 60 

 

Berdasarkan tabel 4.1 terlihat jelas perbandingannya siswa yang mencapai 

ketuntasan belajar (KKM =  75 ) adalah sebanyak 10 siswa (40 %) sedangkan 

siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar sebanyak 15 siswa (60 %) siswa. 

Dengan nilai rata-rata 71,2 sedangkan nilai maksimum adalah 80 sedangkan 

nilai minimum adalah 20. 

Untuk lebih jelasnya data nilai pada tabel 4.1 dapat dibuat diagram 

lingkaran seperti pada gambar 4.1. 
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60% Tuntas

Gambar 4.1 

Diagram Lingkaran Distribusi Ketuntasan Belajar IPA 

Siswa Kelas V Semester II SD Negeri Geblog 

Sebelum Tindakan 
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4.3 Deskripsi Pelaksanaan  Siklus 1 

Dalam Siklus 1 terdapat 2 kali pertemuan dengan rincian sebagai berikut: 

4.3.1 Perencanaan Tindakan 

Pada tahap perencanaan peneliti merancang RPP tentang materi peristiwa 

alam yang terjadi di indonesia (terlampir), menyusun tes yang akan digunakan 

(terlampir), menyiapkan media berupa LCD proyektor untuk menerangkan 

materi yang akan diberikan. Menyiapkan lembar observasi aktivitas guru, lembar 

aktivitas belajar siswa dan lembar penilaian hasil tes.(lihat lampiran) 

4.3.2 Pelaksanaan dan Observasi Tindakan Siklus 1 

Pada tahap pelaksanaan dan observasi yang dilakukan pada siklus 1 ini 

terdiri dari dua pertemuan, yaitu pertemuan I dan pertemuan II. Dimana pada 

tahap pertemuan I dan pertemuan II masing-masing berlangsung selama 70 menit 

(dua jam pelajaran).  

a. Pertemuan I 

1) Kegiatan Awal 

Pertemuan pertama ini dilaksanakan pada hari Rabu, 29 Februari 2012 

pukul 11.00 WIB, untuk mengawali pembelajaran ini guru mengucapkan salam, 

mengkondisikan siswa, mengabsen kelas dan melakukan apersepsi dengan 

bertanya pada siswa mengenai materi peristiwa alam yang terjadi di Indonesia. 

Berdasarkan jawaban dari siswa guru menegaskan tentang materi yang akan 

diajarkan yaitu  peristiwa alam yang terjadi di Indonesia . Sebelumnya guru 

menjelaskan metode pembelajaran yang akan digunakan yaitu metode 

demonstrasi. Kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran dan langkah-

langkah pembelajaran yang akan dilakukan. 

2) Kegiatan Inti 

Dalam kegiatan ini guru menunjukkan peristiwa alam yang terjadi di 

Indonesia yaitu banjir dijakarta dan gempa bumi di Jogjakarta  menggunakan 

LCD proyektor kemudian siswa diminta untuk berdiskusi kelompok untuk 
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memecahkan suatu permasalahan yang diberikan oleh guru. Guru menugaskan 

siswa berdiskusi untuk mengumpulkan data yaitu apa judul peristiwa alam 

tersebut, dimana, kapan, mengapa bias terjadi, siapa yang terkena dampaknya 

dan bagaimana solusi untuk mengatasi hal tersebut. Siswa secara berkelompok 

menganalisa dan membuat hipotesa data, Siswa secara berkelompok melakukan 

pengujian dan membuat kesimpulan. Setiap kelompok melaporkan hasil diskusi 

didepan kelas. 

3) Kegiatan Akhir 

Guru bersama dengan siswa menarik kesimpulan dari kegiatan 

pembelajaran yang telah dilakukan. Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya tentang hal-hal yang belum jelas, dari materi yang telah 

dipelajari. Guru mengadakan evaluasi pembelajaran materi peristiwa alam yang 

terjadi di Indonesia. Guru mengadakan refleksi terhadap pembelajaran yang 

telah dilakukan. Pemberian Pekerjaan Rumah yaitu mempelajari materi 

pelajaran yang akan datang. 

Berdasarkan hasil pengamatan selama pembelajaran siklus 1 pertemuan I, 

yaitu ketika siswa menemukan masalah, siswa cenderung masih kebingungan 

untuk mencari pemecahan masalahnya, setelah guru membagi siswa menjadi 

beberapa kelompok dan guru memberikan kebebasan kepada mereka untuk 

menganalisa apa, dimana, kapan, dampak serta solusinya dengan cara 

mendiskusikan dengan teman satu kelompok, siswa dapat mengatasi 

permasalahan tersebut. 
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Tahap pembelajaran siklus 1 pertemuan I yang sedang berlangsung, peneliti 

meminta bantuan guru kelas V untuk mengamati jalannya pembelajaran 

menggunakan metode demonstrasi dari awal hingga akhir pembelajaran dengan 

cara mengisi lembar observasi yang telah disediakan oleh peneliti. Lembar 

observasi tersebut meliputi point-point yang sesuai dengan pembelajaran  

pembelajaran menggunakan metode demonstrasi, Untuk mengamati semua 

aktivitas yang dilakukan oleh peneliti. Dari hasil observasi  tersebut dapat 

diketahui apa yang menjadi kelemahan dan kelebihan selama pembelajaran 

berlangsung. Adapun kekurangan/kelemahan dalam pertemuan I yang sudah 

dilakukan akan diadakan perbaikan  pada pertemuan ke II oleh peneliti. 

b. Pertemuan Kedua 

Tindakan ini dilaksanakan pada hari Kamis, 01 Maret 2012, beberapa  

kegiatan sebagai berikut: 

1) Kegiatan Awal 

Pertemuan ini berlangsung pada pukul 07.00 WIB. Dalam pertemuan ini 

guru bertanya pada siswa: “apakah kalian senang dengan pembelajaran hari rabu 

kemarin yaitu menggunakan LCD proyektor?” Berdasarkan jawaban dari siswa 

guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan melanjutkan kegiatan 

pembelajaran dengan materi gunung merapi meletus.  

2) Kegiatan Inti 

Dalam kegiatan inti guru mendemonstrasikan gambar peristiwa alam 

gunung merapi meletus menggunakan LCD proyektor, siswa diminta 

memperhatikan. Guru menerangkan apa judul peristiwa tersebut, dimana dan 

kapan terjadinya. 

Siswa dibagi menjadi 5 kelompok untuk mendiskusikan apa penyebabnya 

dan siapa yang terkena dampaknya serta bagaimana solusinya. Setiap kelompok 

berdiskusi untuk membahas pertanyaan-pertanyaan yang disediakan. Setelah 

selesai berdiskusi, setiap kelompok melaporkan hasil diskusi dalam kelas. 
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3) Kegiatan Akhir 

 Guru bersama siswa menarik kesimpulan dari kegiatan pembelajaran 

yang telah dilakukan. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya tentang hal-hal yang belum jelas dari materi yang telah dipelajari. Guru 

mengadakan evaluasi pembelajaran terkait materi peristiwa alam yang terjadi di 

Indonesia. 

4.3.3 Hasil Tindakan dan Observasi 

a. Hasil Observasi 

Hasil observasi kinerja guru Siklus 1, pertemuan pertama, guru 

memberikan motivasi dalam kegiatan pembelajaran dan waktu yang 

digunakan kurang maksimal karena jam terakhir sehingga siswa panik dan 

ingin pulang. Hasil observasi aktivitas siswa pada Siklus 1 pertemuan 

pertama siswa masih kurang memperhatikan penjelasan guru, siswa kurang 

kompak dalam menjalankan tugas kelompok sehingga perlu diperbaiki lagi. 

b. Hasil Tindakan 

Berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan pada Siklus 1 kemudian 

diambil data secara kuantitatif melalui penilaian melalui evaluasi  yaitu nilai 

tertinggi yang dicapai sebelum tindakan sebesar 80 dan nilai terendah 60. 

Siswa yang telah mencapai KKM 75 ada 10 siswa (40%), sedangkan yang 

belum mencapai KKM 75 sebanyak 15 siswa (60%). Pada Siklus 1 nilai 

tertinggi yang bisa dicapai siswa telah meningkat yaitu 85 sedangkan nilai 

terendah 69. Siswa yang mencapai KKM 75 sebanyak 20 anak (80%) 

sedangkan siswa yang belum mencapai KKM ada 5 anak (20%). Karena 

masih memperoleh nilai di bawah 75.  
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Tabel 4.2  

Distribusi Ketuntasan Hasil Belajar   

Siklus 1 

No Nilai Ketuntasan 
Jumlah 

Frekuensi Persentase (%) 

1 <  75  Tidak tuntas 5 20% 

2 ≥  75  Tuntas 20 80% 

Jumlah 25 100% 

Rata-rata 78,9 

Nilai Tertinggi 85 

Nilai Terendah 69 

 

Adapun hasil belajar IPA dengan metode demonstrasi siswa telah 

mencapai 80% karena dari 25 siswa yang memperoleh nilai di bawah 

Kriteria Ketuntasan Minimal 75 ada 5 siswa, sedangkan 20 siswa telah 

memperoleh nilai  KKM.Berikut ini tabel perolehan nilai siklus 1. 

 Kondisi tersebut dapat digambarkan menggunakan diagram sebagai 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Diagram Batang Ketuntasan Siklus 1 

 



41 

 

4.4 Refleksi  

Refleksi dan analisis hasil tes evaluasi pada Siklus 1 terdapat 20 siswa yang 

tuntas 5 siswa Tidak tuntas belajar, sehingga perlu diadakan perbaikan 

pembelajaran. Dari hasil pelaksanaan pembelajaran Siklus 1 diketahui masih 

terdapat beberapa siswa yang tidak mendengarkan penjelasan dari guru pada 

proses pembelajaran berlangsung serta ada sebagian siswa kurang memahami 

materi peristiwa alam yang terjadi di Indonesia. 

Akan tetapi pada Siklus 1 telah terjadi peningkatan pembelajaran  materi 

Peristiwa Alam yang terjadi di Indonesia yaitu pada kondisi awal yang dapat 

dilihat pada ketuntasan pembelajaran dari 60% naik menjadi 80% pada hasil tes 

evaluasi Siklus I. Berdasarkan kekurangan-kekurangan yang terjadi pada Siklus 

1, ada 5 atau 20% siswa yang nilainya belum mencapai KKM yang ditentukan 

yaitu 75 . Maka peneliti akan memperbaiki dalam pelaksanaan pembelajaran 

pada Siklus II.  

Untuk lebih jelasnya data nilai pada tabel dapat dibuat diagram seperti pada 

gambar 4.3 

4.5 Siklus 2  

4.5.1 Deskripsi Pelaksanaan Siklus 2 

Praktik pembelajaran pada Siklus 2 dilaksanakan dengan melihat 

kekurangan dan kelebihan pada Siklus I. Pelaksanaan Siklus 2 merupakan upaya 

perbaikan pada Siklus 1 dengan lebih memberi semangat kepada siswa dalam 

proses belajar menggunakan metode demonstrasi. 

Dalam Siklus 2, terdapat dua kali pertemuan dengan rincian sebagai 

berikut: 

4.5.2 Perencanaan Tindakan 

Pada tahap perencanaan peneliti merancang RPP tentang materi peristiwa 

alam yang terjadi di indonesia (terlampir), menyusun tes yang akan digunakan 

(terlampir), menyiapkan media berupa LCD proyektor untuk menerangkan 
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materi yang akan diberikan. Menyiapkan lembar observasi aktivitas guru, lembar 

aktivitas belajar siswa dan lembar penilaian hasil tes.(lihat lampiran) 

4.5.3 Pelaksanaan dan Observasi Tindakan Siklus 2 

Pada pelaksanaan tindakan siklus 2 ini digunakan  sebagai tindak lanjut, 

penyempurnaan dan pemantapan pada siklus 1, siklus 2 ini terdiri dari tiga 

kegiatan pembelajaran yaitu kegiatan awal, inti dan akhir. Pelaksanaan 

pembelajaran selama 2 jam pelajaran dalam tiap pertemuan. 

a. Pertemuan I 

1) Kegiatan Awal 

Pertemuan pertama ini dilaksanakan pada hari Senin 12 Maret 2012 pukul 

11.00 WIB atau sebelum Try Out Kabupaten, karena pada tanggal 13-15 Maret 

siswa kelas 1-5 diliburkan, dalam kegiatan ini guru membuka pelajaran dengan 

mengucapkan salam dan mengabsensi siswa, mengatur suasana kelas dan 

menanyakan keadaan siswa. Kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran dan 

langkah-langkah pembelajaran yang akan dilakukan. 

2) Kegiatan Inti 

Guru mengingatkan siswa tentang materi sebelumnya dengan cara 

mengulang sedikit materi tersebut, guru menunjukkan gambar kegiatan manusia 

yang mengubah permukaan bumi yaitu penebangan hutan yang dialihfungsikan 

untuk membangun pemukiman. siswa dibagi menjadi 5 kelompok, guru 

memberikan pertanyaan untuk didiskusikan dalam kelompok, kegiatan apa yang 

sedang dilakukan? Apakah yang terjadi jika kegiatan tersebut terus dilakukan? 

Bagaimana cara mengatasinya? siswa mencari data dengan membaca buku paket 

IPA dan mendiskusikan bersama teman satu kelompok, siswa menetapkan 

jawaban sementara dari permasalahan tersebut, menguji kebenaran dari jawaban 

sementara, siswa dan guru membahas hasil kerja kelompok dan melakukan tanya 

jawab tentang hal yang belum dipahami siswa, guru menjelaskan hal yang belum 

dipahami siswa, Membantu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan 
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materi kegiatan manusia yang mengubah permukaan bumi. 

3) Kegiatan Akhir 

Dengan bimbingan guru siswa membuat kesimpulan. Melakukan penilaian 

terhadap kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Memberikan umpan 

balik terhadap proses hasil pembelajaran.  

Pada tahap siklus 2 pertemuan I ini kegiatan pembelajaran sudah berjalan 

dengan baik dan sesuai tujuan, hal ini dapat dibuktikan saat siswa memecahkan 

masalah dari soal yang diberikan oleh guru, sebagian besar siswa sudah aktif 

dalam menyelesaikan soal-soal latihan, Pada kegiatan pembelajaran siklus 2 

pertemuan I berlangsung peneliti meminta bantuan guru kelas V untuk 

mengamati jalannya pembelajaran yang sedang berlangsung dari awal hingga 

akhir kegiatan pembelajaran dengan cara mengisi lembar observasi yang telah 

disediakan oleh praktikan. Lembar observasi tersebut meliputi item untuk 

mengamati aktivitas praktikan. Dari hasil observasi  tersebut dapat diketahui apa 

yang menjadi kelemahan dan kelebihan selama pembelajaran berlangsung. 

Adapun kekurangan/kelemahan dalam pertemuan I yang sudah dilakukan. 

Perbaikanya  akan dilaksanakan pada pertemuan ke II pada siklus 2 oleh peneliti. 

b. Pertemuan II 

1) Kegiatan Awal 

Pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Senin 19 Maret 2012 pukul 07.00 

WIB karena pada tanggal 21-31 Maret 2012 ada ulangan umum semester II kelas 

1-5, dalam pertemuan ini guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam, 

berdoa, mengabsensi siswa, mengatur suasana kelas dan menanyakan keadaan 

siswa. Kemudian guru menyampaikan apersepsi dengan itu memberi motivasi 

berupa pertanyaan apakah yang kalian makan setiap hari? Darimanakah makanan 

itu dihasilkan? Apakah pengolahan makanan tersebut mangubah permukaan 

bumi? 
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2) Kegiatan Inti  

Dalam kegiatan ini salah satu siswa membaca sebuah cerita yang berisi 

tentang kegiatan manusia yang mengubah permukaan bumi yang disediakan oleh 

guru yaitu membajak sawah, gambar tersebut ditayangkan menggunakan LCD 

proyektor, siswa yang lain diminta memperhatikan. 

Siswa dibagi menjadi 5 kelompok, guru memberikan pertanyaan untuk 

didiskusikan dalam kelompok, kegiatan apa yang sedang dilakukan? Apakah 

yang terjadi jika kegiatan tersebut terus dilakukan? Bagaimana cara 

mengatasinya? siswa mencari data dengan membaca buku paket IPA dan 

mendiskusikan bersama teman satu kelompok, siswa menetapkan jawaban 

sementara dari permasalahan tersebut, menguji kebenaran dari jawaban 

sementara, siswa dan guru membahas hasil kerja kelompok dan melakukan tanya 

jawab tentang hal yang belum dipahami siswaSetiap kelompok berdiskusi untuk 

membahas pertanyaan-pertanyaan yang disediakan. Setelah selesai berdiskusi, 

setiap kelompok melaporkan hasil diskusi dalam kelas. 

3) Kegiatan Akhir 

Guru bersama siswa menarik kesimpulan dari kegiatan pembelajaran yang 

telah dilakukan. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

tentang hal-hal yang belum jelas dari materi yang telah dipelajari. Guru 

mengadakan evaluasi pembelajaran terkait materi kegiatan manusia yang 

mengubah permukaan bumi. Evaluasi ini berfungsi sebagai tolok ukur 

pencapaian kompetensi berjumlah 15 soal pilihan ganda, 5 isian singkat dan 5 

uraian.  

Kegiatan pembelajaran siklus 2 pertemuan II berlangsung, praktikan 

meminta bantuan guru kelas V untuk mengamati jalannya pembelajaran dari 

awal hingga akhir pembelajaran dengan cara mengisi lembar observasi yang 

telah disediakan. Lembar observasi tersebut meliputi item untuk mengamati 

aktivitas peneliti dan siswa.  
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4.5.4 Refleksi Siklus II 

Tahap selanjutnya adalah refleksi dari proses pembelajaran menggunakan 

metode demonstrasi. Dalam siklus 2 pertemuan I siswa sudah nampak pengaruh 

dari pembelajaran menggunakan metode demonstrasi terhadap proses 

pembelajaran mereka. Banyak siswa sudah mengeti dalam mengungkapkan apa 

yang telah di pelajari karna siswa tidak hanya membayangkan saja melainkan 

melihat materi yang diajarkan melalui LCD proyektor.   

Refleksi saat siklus 2 pertemuan II siswa sudah dapat mengungkapkan apa 

yang telah dipelajari melalui cara-cara mereka menyampaikan hasil diskusi 

kelompoknya di depan kelas. Siswa sudah berani menngemukakan pendapat 

karena mereka jelas dengan materi pembelajaran yang diajarkan oleh guru 

menggunakan metode demonstrasi dengan media LCD proyektor.  

Hasil pembelajaranya terdapat 24 siswa mencapai nilai ≥75 dan 1 siswa 

mendapat nilai <75 jadi sebesar 96 % siswa sudah mencapai nilai di atas KKM. 

Dengan hasil penilaian tuntas 96%, Rata-rata kelas 86,6, jadi hasil pembelajaran 

dinyatakan meningkat. 

Tabel 4.3  

Distribusi Ketuntasan Hasil Belajar   

Siklus II 

No Nilai Ketuntasan 
Jumlah 

Frekuensi Persentase (%) 

1 <  75  Tidak tuntas 1 4% 

2 ≥  75  Tuntas 24 96% 

Jumlah 25 100% 

Rata-rata 86,6 

Nilai Tertinggi 95 

Nilai Terendah 74 
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Berdasarkan  hasil evaluasi didapatkan hasil belajar siswa meningkat, 

terlihat bahwa  dari 5 siswa di siklus 1 yang belum mencapai KKM ternyata 

setelah diulang pada siklus 2 hanya 1 siswa saja yang belum mencapai KKM, 

dan rata-rata kelas yang semula 78,9 pada siklus 1 dapat meningkat menjadi 86,6 

pada siklus 2 dan nilai maksimum 95 sedangkan nilai minimumnya adalah 74.  

Pelaksanaan pembelajaran sudah berjalan dengan baik, yaitu persiapan 

sudah berjalan sesuai dengan yang direncanakan, kegiatan membuka pelajaran 

juga sudah diterapkan guru dengan baik hal ini terlihat dari antusiasme siswa 

dalam kegiatan apersepsi dan motivasi, pertanyaan motivasi yang diajukan guru 

sebagian besar siswa sudah menjawab pertanyaan, teknik pembelajaran, 

pembagian kelompok, menemukan masalah, memecahkan masalah, tanya jawab, 

kerjasama kelompok, diskusi, pembahasan, sudah dilaksanakan guru dengan baik 

hal ini terlihat dari keaktifan dan antusiasme siswa dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran tersebut, guru juga sudah berhasil menciptakan suasana 

pembelajaran yang menyenangkan sehingga siswa belajar tanpa tekanan, guru 

juga sudah menerapkan kegiatan pemanfaatan sumber belajar dengan baik karena 

guru telah berhasil mengajak siswa untuk mendapatkan pengalaman 

pembelajaran yang menarik dan menumbuhkan kekreatifitasan siswa pada 

sumber pembelajaran, hal ini terlihat dari antusias siswa dalam mengerjakan dan 

mengambil kesimpulan dari kerja kelompok.  

Kegiatan penutup juga sudah dilaksanakan guru dengan baik hal ini 

terlihat dari keterlibatan siswa dalam menyimpulkan hasil pembelajaran, 

kegiatan evaluasi juga sudah berjalan dengan baik, kegiatan pemantapan dan 

tindak lanjut juga sudah dilaksanakan guru dengan baik.  
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4.6 Pembahasan Hasil Penelitian 

4.6.1 Prasiklus 

Berdasarkan hasil analisis data, kegiatan pembelajaran di kelas V SD 

Negeri Geblog Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung, terlihat bahwa 

sebagian besar siswa yang berjumlah 15 siswa atau dengan presentase 60,8% 

belum mencapai KKM ≥75. Sedangkan siswa yang mampu mencapai nilai KKM 

berjumlah 10 siswa dengan presentase 39,2 %. Nilai maksimum yang di peroleh 

siswa adalah 80 dan nilai minimumnya 60.  Nilai rata-rata yang diperoleh siswa 

sebelum tindakan sebesar 71,2. 

4.6.2 Siklus 1 

Berdasarkan dari hasil analisa data, kegiatan pembelajaran di kelas V SD 

Negeri Geblog Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung, terlihat bahwa ada 

peningkatan nilai siswa setelah adanya pembelajaran menggunakan metode 

demonstrasi dengan nilai rata-rata 71,2 Prasiklus (sebelum diadakan penelitian) 

dan setelah diadakan penelitian pada siklus 1 nilai rata-rata menjadi 78,9. Berarti 

pembelajaran telah berhasil dan sesuai rencana dengan indikator keberhasilanya 

>75, nilai minimum 69 dan nilai maksimum 85 dengan jumlah siswa kelas V 

sebanyak 25 siswa. Masih ada 5 siswa yang belum mencapai ketuntasan KKM ≥ 

75 sehingga perlu perbaikan dalam sistem pembelajaran pada siklus II. Meskipun 

sebagian besar hasil belajar siswa sudah tuntas tetapi dalam kegiatan siklus 1 

pertemuan I pembelajaran menggunakan metode demonstrasi ini masih ada 

banyak siswa yang mengalami kesulitan memecahkan masalah dari materi yang 

telah dipelajari sesuai prosedur pembelajaran menggunakan metode demonstrasi. 

Misalnya pada saat melakukan diskusi kelompok beberapa siswa masih bermain 

sendiri. Sehingga dapat mengganggu kegiatan diskusi teman yang lain, untuk 

mengatasi masalah tersebut guru bertindak keras dengan cara menegur pada 

siswa yang bermain alat sendiri. Untuk kelebihan pada siklus 1 ini terbukti hasil 
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belajar siswa sudah mengalami peningkatan di atas (KKM ≥ 75). Selain itu siswa 

menjadi lebih antusias untuk mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa menjadi 

aktif, terjalinnya kerja sama antar siswa atau kelompok dan kegiatan 

pembelajaranya lebih hidup dengan adanya pembelajaran menggunakan metode 

demonstrasi pembelajaran lebih bermakna. 

4.6.3 Siklus II 

Kekurangan yang terdapat pada siklus 1 dapat diperbaiki pada siklus II.  

Hasil dari siklus II, siswa mengalami peningkatan ketuntasan nilai pada mata 

pelajaran IPA, dengan nilai rata-rata 86,6, nilai terendah 74 dan nilai tertinggi 95. 

Dengan demikian siswa sudah mencapai nilai ketuntasan KKM=75. Kekurangan 

pada siklus 1 sudah dapat diperbaiki pada siklus II, terbukti siswa tidak lagi 

bermain sendiri saat diskusi kelompok berlangsung, siswa lebih aktif dalam 

memecahkan permasalahan mengenai materi menggunakan pecahan dalam 

memecahkan masalah, antusias untuk bertanya dan kerja sama kelompok sudah 

baik dan sesuai yang diharapkan. Dengan demikian dapat dikatakan 

pembelajaran menggunakan metode demonstrasi yang dilakukan pada kelas V 

mata pelajaran  Matematika SD Negeri Geblog Kecamatan Kaloran Kabupaten 

Temanggung berhasil dan sesuai tujuan yang diharapkan. 

Berikut ini pembahasan mengenai perbandingan ketuntasan hasil belajar 

siswa pada saat prasiklus (sebelum tindakan), pada siklus 1 dan pada siklus 2 

dapat ditunjukan pada tabel 4.4 
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Tabel 4.4 

Persentase Ketuntasan Siswa 

Prasiklus, Siklus 1 dan Siklus 2 

 

No Nilai 

Sebelum 

tindakan 
Siklus 1 Siklus 2 

Jumlah 

siswa 

Persen 

(%) 

Jumlah 

siswa 

Persen 

(%) 

Jumlah 

siswa 

Persen 

(%) 

1 Tuntas 10 60,2 20 80,5 24 96,7 

2 
Tidak 

tuntas 
15 30,8 5 19,5 1 4,3 

Jumlah 25 100 25 100 25 100 

 

Berdasarkan  tabel distribusi ketuntasan belajar pengelompokkan nilai 

pada tabel 4.10 dapat dilihat adanya peningkatan jumlah siswa yang tuntas dari 

jumlah siswa 25 dalam mata pelajaran IPA, terbukti untuk klasifikasi tuntas, 

sebelum diadakan tindakan yang tuntas hanya 10 siswa dan 15 siswa Tidak 

tuntas setelah dilaksanakan siklus 1 dan siklus II, jumlah siswa yang tuntas 

sebanyak 24 siswa atau 96,7%. Hal ini membuktikan bahwa pembelajaran 

menggunakan menggunakan metode demonstrasi dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa.  Pada tahap klasifikasi siswa yang tidak tuntas, sebelum diadakan 

tindakan terdapat 15  siswa yang belum dari jumlah siswa kelas V sebanyak 25 

siswa, dan siklus 1 dan siklus 2 keseluruhan siswa mengalami ketuntasan  

belajar 96,7%,  hal ini dipengaruhi adanya pembelajaran menggunakan metode 

demonstrasi, karena metode demonstrasi merupakan metode pembelajaran 

yang menyajikan bahan ajar sesuai apa adanya baik berupa gambar ataupun 

tiruan bendanya secara langsung yang menuntut siswa untuk dapat 

memecahkan masalah, berfikir kritis, mengumpulkan dan menganalisis data, 
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dan menarik kesimpulan sehingga siswa mudah mengerti tentang apa yang 

diajarkan guru khususnya pada mata pelajaran IPA di SD Negeri Geblog 

Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung. Sedangkan  Ketuntasan belajar 

siswa sebelum tindakan ,siklus 1 dan pada siklus 2 dapat dilihat pada gambar 

4.3.  

 

Gambar 4.3 

Diagram Batang Distribusi Ketuntasan Belajar 

Pra Siklus, Sikus 1, Siklus 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skor minimum Prasiklus (sebelum tindakan adalah 60), kemudian 

setelah dilakukan tindakan siklus 1 nilai minimum siswa mengalami 

peningkatan menjadi 72. Sedangkan setelah dilakukan tindakan siklus 2 skor 

minimum mengalami peningkatan menjadi 74. Skor maksimum sebelum 

tindakan sebesar 80, kemudian setelah dilakukan tindakan siklus 1 ternyata 

belum mengalami peningkatan menjadi 94.  
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Nilai rata-rata prasiklus (sebelum tindakan) sebesar 72,5 dan mengalami 

peningkatan yaitu menjadi 84,7 setelah dilakukan tindakan siklus 1, dan 

meningkat lagi pada siklus 2 sebesar 92,2. 

 

 

 

 


