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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Tempat Penelitan  

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SD Negeri 2 Jepon yang 

terletak di Kelurahan Jepon, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora. Letak SD 

sebenarnya tidak terlalu jauh dengan kota Blora hanya sekitar 6 km.  

Siswa SD Negeri 2 Jepon berjumlah 198 anak yang terdiri mulai dari kelas 1 

sampai dengan kelas 6 dengan masing-masing kelas terdiri 1 kelas. Masing-

masing kelas diampu oleh guru kelas sebanyak 6 guru, 1 guru pendidikan agama 

islam, dan 1 guru olah raga. Proses belajar mengajar berlangsung mulai pukul 

07.15 sampai dengan 12.30 siang, kecuali pada hari Jum’at dan Sabtu yang 

berlangsung mulai dari pukul 07.15 sampai dengan pukul 10.40 siang.  

Jumlah tenaga kependidikan di SD Negeri 2 Jepon adalah sebanyak 12 

orang, dengan perincian 1 Kepala Sekolah, 6 guru kelas, 1 guru  pendidikan 

agama islam, 1 guru olah raga, 2 guru wiyata bakti dan 1 penjaga sekolah. Sampel 

dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 5 SDN 2 Jepon sebanyak 37 siswa.  

Fasilitas belajar yang ada di SD Negeri 2 Jepon masih terbatas termasuk alat 

peraga yang dimiliki. Komputer yang ada hanya digunakan untuk mengetik data-

data administrasi sekolah. Meskipun telah memiliki LCD Proyektor masih 

terdapat keterbatasan karena hanya beberapa guru saja yang mampu 

mengoperasikannya dan tidak semua guru memiliki laptop. Meskipun demikian, 

para guru tetap bersemangat dalam pengabdiannya demi kemajuan anak didiknya. 

Masing-masing kelas di sekolah ini telah memiliki jadwal pelajaran yang baik, 

dan selalu dilaksanakan dengan sistem guru kelas. 
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4.1.2 Deskripsi Kondisi Awal 

Sebelum siklus 1 dan siklus 2 dilaksanakan, peneliti terlebih dahulu 

melakukan observasi pada saat guru kelas 5 mengajar mata pelajaran IPA dan 

mengamati aktivitas siswa selama KBM berlangsung. Setelah melakukan 

observasi, peneliti meminta hasil ulangan harian IPA pada guru kelas. 

Berdasarkan hasil ulangan harian IPA kelas 5, ternyata masih terdapat 23 siswa 

yang mendapat nilai di bawah KKM seperti yang terdapat dalam tabel 9. 

 

Tabel 9 

Hasil Belajar IPA Siswa Kelas 5 Sebelum diberi Tindakan 

 

No. Rentang Nilai Frekuensi  

1. 35-44 4 

2. 45-54 9 

3. 55-64 10 

4. 65-74 14 

Jumlah Siswa 37 

 

Berdasarkan tabel 9, dapat dilihat hasil ulangan harian IPA khususnya 

tentang sifat-sifat cahaya siswa yang belum tuntas sejumlah 23 siswa, sedangkan 

siswa yang sudah tuntas (KKM ≥65) sejumlah 14 siswa. Apabila  tabel tersebut 

diuraikan maka jumlah siswa yang mendapat nilai antara 35-44 sejumlah 4 siswa, 

nilai antara 45-54 sejumlah 9 siswa, nilai antara 55-64 sejumlah 10 siswa, dan 

nilai antara 65-74 sejumlah 14 siswa. Dari daftar nilai pada kondisi awal, nilai 

tertinggi adalah 70 dan nilai terendahnya 35 (terlampir). 

Untuk lebih jelasnya data nilai pada tabel 9 dapat dilihat pada diagram 1. 
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Diagram 1 Hasil Belajar IPA Siswa Kelas 5 Sebelum Diberi Tindakan 

 

Berdasarkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM ≥65) data hasil perolehan 

nilai pada kondisi awal/sebelum tindakan dapat disajikan dalam bentuk tabel 10. 

 

Tabel 10 

Ketuntasan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas 5 Sebelum diberi Tindakan 

 

Kriteria Ketuntasan Banyak Siswa Persentase (%) 

Tuntas ≥65 14 37,9 

Tidak Tuntas <65 23 62,1 

 

Ketuntasan hasil belajar IPA siswa pada kondisi awal/sebelum diberi 

tindakan dapat diketahui bahwa siswa yang memiliki nilai kurang dari Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM ≥65) sejumlah 23 siswa atau 62,1%, sedangkan yang 

sudah mencapai kriteria ketuntasan minimal sejumlah 14 siswa dengan persentase 

37,9%. Data ketuntasan hasil belajar IPA untuk ulangan harian siswa apabila 

dijabarkan dalam diagram lingkaran sesuai dengan diagram 2. 
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Diagram 2 Ketuntasan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas 5 Sebelum diberi 

Tindakan 

 

Berdasarkan data nilai ulangan harian siswa pada mata pelajaran IPA, 

menunjukkan bahwa hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD Negeri 2 Jepon 

Kecamatan Jepon Kabupaten Blora masih rendah. Pada pembelajaran IPA, guru 

masih menggunakan metode konvensional dan monoton, siswa belum aktif dalam 

kegiatan pembelajaran dimana guru memberikan penjelasan sedangkan siswa 

hanya menyimak dan mendengarkan. Peneliti akan melakukan penelitian tindakan 

kelas dengan menggunakan model pembelajaran Examples Non Examples 

Berbantuan Media Gambar untuk meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 5. 

Berikut ini adalah uraian pelaksanaan penelitian yang dilakukan. 

4.1.3 Pelaksanaan Pembelajaran Siklus 1 

4.1.3.1 Rencana Tindakan  

Setelah melakukan observasi, maka peneliti melakukan diskusi dengan guru 

kelas 5 mengenai materi pembelajaran serta alat penunjang lain yang perlu 

digunakan. Sebelum guru kelas 5 mengajar, peneliti menyiapkan segala sesuatu 

yang menunjang proses pembelajaran diantaranya rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) siklus 1, lembar observasi atau pengamatan pengelolaan 

pembelajaran yang dilakukan guru menggunakan model Examples Non Examples 

Berbantuan Media Gambar,  lembar observasi atau pengamatan aktivitas siswa 

selama proses pembelajaran berlangsung, serta mempersiapkan alat dan media 
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yang dipergunakan dalam pembelajaran seperti LCD Proyektor, Laptop, gambar 

dan lain sebagainya. 

4.1.3.2 Pelaksanaan Tindakan 

a. Pertemuan 1 

Pembelajaran pada pertemuan 1 dilakukan pada tanggal 15 Maret 2013. 

Kegiatan yang dilakukan pada pertemuan 1 meliputi: 

Kegiatan Awal 

Pada kegiatan awal yang dilakukan guru adalah mengucapkan salam, 

berdoa, dan mengabsen kehadiran siswa. Setelah itu, guru menanyakan keadaan 

siswa dan kesiapan siswa dalam mengikuti pelajaran yang akan berlangsung. 

Kemudian guru menayangkan sebuah video peristiwa alam gempa bumi melalui 

LCD proyektor sebagai apersepsi. Setelah itu, guru bertanya jawab dengan siswa 

mengenai video tersebut misalnya: Peristiwa apa yang terdapat pada video 

tersebut?.  Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan 1 

dan guru menyampaikan cara belajar yang akan ditempuh dalam pembelajaran 

nantinya.  

Kegiatan Inti 

Pada kegiatan inti setelah siswa mengetahui tujuan pembelajaran dan cara 

belajar yang akan ditempuh pada pertemuan 1, guru bertanya jawab dengan siswa 

mengenai peristiwa alam apa saja yang pernah terjadi di Indonesia dan peristiwa 

alam mana saja yang dapat dicegah dan yang tidak dapat dicegah. Kemudian 

siswa menjawab pertanyaan guru. Setelah itu guru menginformasikan pada siswa 

peristiwa alam yang pernah terjadi di Indonesia, dan menggolongkan peristiwa 

mana saja yang dapat dicegah dan yang tidak dapat dicegah untuk memantapkan 

jawaban dari siswa. 

Kegiatan berikutnya guru menayangkan beberapa gambar peristiwa alam 

gempa bumi melalui LCD Proyektor dan siswa diminta untuk memperhatikan 

gambar tersebut. Setelah itu guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok. 

Setiap kelompok terdiri dari 4-5 anak. Kemudian guru membagikan lembar kerja 

siswa dan meminta masing-masing kelompok untuk berdiskusi menganalisa 

gambar dan mencatat hasil diskusinya pada lembar kerja siswa tersebut. Guru 
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memantau kinerja siswa saat berdiskusi dengan berkeliling dari kelompok satu ke 

kelompok lain. Setelah diskusi selesai guru meminta perwakilan masing-masing 

kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ke depan kelas. 

Kemudian guru menanggapi hasil diskusi kelompok yang dipresentasikan 

sekaligus menjelaskan materi sesuai tujuan yang akan dicapai. Setelah itu guru 

memberikan soal latihan pada siswa untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman 

siswa setelah pembelajaran. Setelah siswa selesai mengerjakan soal latihan guru 

bersama siswa membahas soal latihan tersebut. Sebagian besar siswa sudah 

menjawab pertanyaan dengan benar, sehingga guru menyimpulkan bahwa 

sebagian besar siswa sudah memahami pelajaran pada pertemuan 1.  

Kegiatan Akhir 

Pada kegiatan akhir guru bersama siswa menyimpulkan pelajaran yang telah 

berlangsung dan menginformasikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan 

berikutnya. Kemudian guru mengakhiri pelajaran dengan memberikan salam. 

b. Pertemuan 2 

Pembelajaran pada pertemuan 2 dilakukan pada tanggal 16 Maret 2013. 

Kegiatan yang dilakukan pada pertemuan 2 meliputi: 

Kegiatan Awal 

Pada kegiatan awal yang dilakukan guru adalah mengucapkan salam, 

berdoa, dan mengabsen kehadiran siswa. Kemudian, guru menanyakan keadaan 

siswa dan kesiapan siswa dalam mengikuti pelajaran yang akan berlangsung. Guru 

menggali pengetahuan awal siswa dengan bertanya jawab mengenai pelajaran 

pada pertemuan 1. Setelah itu guru menayangkan sebuah video peristiwa alam 

gunung meletus melalui LCD proyektor sebagai apersepsi. Kemudian guru 

bertanya jawab dengan siswa mengenai video tersebut misalnya: Peristiwa apa 

yang terdapat pada video tersebut? Apakah peristiwa tersebut dapat dicegah atau 

tidak?.  Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan 2 

dan guru menyampaikan cara belajar yang akan ditempuh dalam pembelajaran 

nantinya.  
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Kegiatan Inti 

Pada kegiatan inti setelah siswa mengetahui tujuan pembelajaran dan cara 

belajar yang akan ditempuh pada pertemuan 2, kemudian guru membagi siswa 

menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4-5 anak. 

Kegiatan berikutnya guru menayangkan beberapa gambar peristiwa alam 

gunung meletus dan angin puting beliung melalui LCD Proyektor dan siswa 

diminta untuk memperhatikan gambar tersebut. Kemudian guru membagikan 

lembar kerja siswa dan meminta masing-masing kelompok untuk berdiskusi 

menganalisa gambar dan mencatat hasil diskusinya pada lembar kerja siswa 

tersebut. Guru memantau kinerja siswa saat berdiskusi dengan berkeliling dari 

kelompok satu ke kelompok lain. Setelah diskusi selesai guru meminta perwakilan 

masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan 

kelas. Kemudian guru menanggapi hasil diskusi kelompok yang dipresentasikan 

sekaligus menjelaskan materi sesuai tujuan yang akan dicapai. Setelah itu guru 

memberikan soal latihan pada siswa untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman 

siswa mengenai materi yang dipelajari. Kemudian guru bersama siswa membahas 

soal latihan tersebut. Sebagian besar siswa sudah menjawab pertanyaan dengan 

benar, sehingga guru menyimpulkan bahwa sebagian besar siswa sudah 

memahami materi yang dipelajari pada pertemuan 2.  

Kegiatan Akhir 

Pada kegiatan akhir guru menginformasikan materi yang akan dipelajari 

pada pertemuan berikutnya. Kemudian guru mengakhiri pelajaran dengan 

memberikan salam. 

c. Pertemuan 3 

Pembelajaran pada pertemuan 3 dilakukan pada tanggal 22 Maret 2013. 

Kegiatan yang dilakukan pada pertemuan 3 meliputi: 

Kegiatan Awal 

Pada kegiatan awal yang dilakukan guru adalah mengucapkan salam, 

berdoa, dan mengabsen kehadiran siswa. Kemudian, guru menanyakan keadaan 

siswa dan kesiapan siswa dalam mengikuti pelajaran yang akan berlangsung. 

Kemudian guru menayangkan video peristiwa alam banjir dan tanah longsor 
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melalui LCD proyektor sebagai apersepsi. Kemudian guru bertanya jawab dengan 

siswa mengenai video tersebut misalnya: Peristiwa apa yang terdapat pada video 

tersebut?.  Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan 3 

dan guru menyampaikan cara belajar yang akan ditempuh dalam pembelajaran 

nantinya.  

Kegiatan Inti 

Pada kegiatan inti setelah siswa mengetahui tujuan pembelajaran dan cara 

belajar yang akan ditempuh pada pertemuan 3, kemudian guru membagi siswa 

menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4-5 anak. 

Kegiatan berikutnya guru menayangkan beberapa gambar peristiwa alam 

banjir dan tanah longsor melalui LCD Proyektor dan siswa diminta untuk 

memperhatikan gambar tersebut. Kemudian guru membagikan lembar kerja siswa 

dan meminta masing-masing kelompok untuk berdiskusi menganalisa gambar dan 

mencatat hasil diskusinya pada lembar kerja siswa tersebut. Guru memantau 

kinerja siswa saat berdiskusi dengan berkeliling dari kelompok satu ke kelompok 

lain. Setelah diskusi selesai guru meminta perwakilan kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusi masing-masing kelompok ke depan kelas. 

Kemudian guru menanggapi hasil diskusi kelompok yang dipresentasikan 

sekaligus menjelaskan materi sesuai tujuan yang akan dicapai. Setelah itu guru 

memberikan soal latihan pada siswa untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman 

siswa setelah pembelajaran. Kemudian guru bersama siswa membahas soal latihan 

tersebut. Sebagian besar siswa sudah menjawab pertanyaan dengan benar, 

sehingga guru menyimpulkan bahwa sebagian besar siswa sudah memahami 

materi yang dipelajari pada pertemuan 3.  

Kegiatan Akhir 

Pada kegiatan akhir guru bersama siswa menyimpulkan pelajaran yang telah 

berlangsung, kemudian guru memberikan evaluasi tes formatif 1 berupa lembar 

soal dan lemabar jawab pada siswa. Setelah selesai mengerjakan siswa diminta 

mengumpulkan lembar soal dan lembar jawab tes formatif tersebut. Kemudian 

guru menutup pelajaran dan mengakhiri pelajaran dengan salam. 
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4.1.3.3 Hasil Tindakan 

a. Hasil Observasi 

Observasi dilakukan dengan menggunakan lembar observasi. Kegiatan yang 

dilakukan adalah mengamati kinerja guru dalam menerapkan model pembelajaran 

Examples Non Examples berbantuan media gambar dan aktivitas siswa saat 

pembelajaran. Rangkuman hasil observasi siklus 1 adalah sebagai berikut: 

1) Hasil observasi pada pertemuan pertama tanggal 15 Maret 2013 kinerja 

guru dalam melaksanakan pembelajaran menggunakan model Examples 

Non Examples berbantuan media gambar adalah dalam menerapakan 

model pembelajaran tersebut guru masih sering melihat RPP yang ada 

dimeja guru, penjelasan yang disampaikan oleh guru masih terlalu cepat 

dan terkadang guru menggunakan bahasa daerah sehingga pemahaman 

siswa tentang materi pelajaran kurang maksimal. Guru kurang 

memberikan rangsangan kepada siswa untuk bertanya dan 

mengemukakan pendapatnya dalam diskusi kelompok. Pengelolaan 

waktu yang digunakan masih relatif lama. Kegiatan pembelajaran 

berlangsung lebih lama dari waktu yang ditentukan dalam RPP. 

Suasana kelas menjadi gaduh ketika guru membagi siswa ke dalam 

kelompok. Aktivitas siswa masih sepenuhnya diarahkan oleh guru, 

masih terlihat adanya siswa yang diam pasif ketika berdiskusi dalam 

kelompok. Siswa masih malu-malu dalam mempresentasekan hasil 

diskusi kelompoknya. 

2) Hasil observasi pada pertemuan kedua tanggal 16 Maret 2013 kinerja 

guru dalam melaksanakan pembelajaran menggunakan model Examples 

Non Examples berbantuan media gambar adalah  kinerja guru lebih baik 

dari pertemuan sebelumnya. Guru dalam menjelaskan materi sudah 

tidak terlalu cepat tetapi terkadang guru masih menggunakan bahasa 

daerah. Selain itu guru masih sering melihat RPP saat menerapkan 

model pembelajaran tersebut. Guru sudah mencoba memberikan 

rangsangan kepada siswa untuk bertanya dan mengemukakan pendapat 

dalam diskusi kelompok. Pengelolaan waktu yang digunakan masih 
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relatif lama. Kegiatan pembelajaran berlangsung lebih lama dari waktu 

yang ditentukan dalam RPP. Aktivitas siswa masih sepenuhnya 

diarahkan oleh guru, namun demikian siswa sudah terlihat bersemangat 

dalam pembelajaran. Siswa terlihat lebih aktif ketika berdiskusi dalam 

kelompok. 

3) Hasil observasi pada pertemuan ketiga tanggal 22 Maret 2013 kinerja 

guru dalam melaksanakan pembelajaran menggunakan model Examples 

Non Examples berbantuan media gambar adalah kinerja guru lebih baik 

dari pertemua sebelumnya. Guru sudah mulai terbiasa dengan 

menggunakan model pembelajaran Examples Non Examples berbantuan 

media gambar. Pengelolaan waktu yang digunakan tepat sesuai yang 

ditentukan dalam RPP. Aktivitas siswa tidak sepenuhnya diarahkan 

oleh guru. Siswa mulai mandiri dan terbiasa mengikuti pembelajaran 

menggunakan model Examples Non Examples berbantuan media 

gambar. Komunikasi tidak berjalan satu arah, siswa mulai berani 

bertanya pada guru ketika mengalami kesulitan. Dalam diskusi 

kelompok siswa terlihat lebih aktif walaupun masih terlihat bebeapa 

siswa yang belum aktif dalam kelompok. 

b. Hasil Belajar IPA 

Setelah melakukan pembelajaran siklus 1, nilai yang diperoleh siswa kelas 5 

pada mata pelajaran IPA dengan menerapkan model pembelajaran Examples Non 

Examples berbantuan media gambar dapat dilihat pada tabel 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

 

Tabel 11 

Hasil Belajar IPA Siswa Kelas 5 pada Siklus 1 

 

No. Rentang Nilai Frekuensi  

1. <65 5 

2. 65-70 4 

3. 71-76 9 

4. 77-82 8 

5. 83-88 4 

6. 89-94 5 

7. 95-100 2 

Jumlah Siswa 37 

 

Berdasarkan tabel 11, dapat diketahui hasil belajar IPA pada siklus 1 dari 37 

siswa yang memperoleh nilai <65 sejumlah 5 siswa, nilai antara 65-70 sejumlah 4 

siswa, nilai antara 71-76 sejumlah 9 siswa, nilai antara 77-82 sejumlah 8 siswa, 

nilai antara 83-88 sejumlah 4 siswa, nilai antara 89-94 sejumlah 5 siswa, dan nilai 

antara 95-100 sejumlah 2 siswa. Dari daftar nilai siswa pada siklus 1, nilai 

tertinggi adalah 100 dan nilai terendahnya 60 (terlampir). 

Untuk lebih jelasnya data nilai pada tabel 11 dapat dilihat pada diagram 3. 
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Diagram 3 Hasil Belajar IPA Siswa Kelas 5 pada Siklus 1 

Berdasarkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM ≥65) data hasil perolehan 

nilai pada siklus 1 dapat diketahui jumlah siswa yang sudah tuntas dan yang 

belum tuntas dalam tabel 12. 

 

Tabel 12 

Ketuntasan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas 5 pada Siklus 1 

 

Kriteria Ketuntasan Banyak Siswa Persentase (%) 

Tuntas ≥65 32 86,5 

Tidak Tuntas <65 5 13,5 

 

Ketuntasan hasil belajar IPA siswa pada siklus 1 dapat diketahui bahwa 

siswa yang memiliki nilai kurang dari Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM ≥65) 

sejumlah 5 siswa atau 13,5%, sedangkan yang sudah mencapai kriteria ketuntasan 

minimal sejumlah 32 siswa dengan persentase 86,5%. Data ketuntasan hasil 

belajar IPA siswa kelas 5 untuk siklus 1 apabila dijabarkan dalam diagram 

lingkaran sebagai berikut: 

 

 

Diagram 4 Ketuntasan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas 5 pada Siklus 1 
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Berdasarkan diagram 4, dapat dilihat bahwa masih terdapat 13,5% siswa 

yang belum tuntas dari 37 siswa. Berarti indikator kinerja dalam penelitian ini 

belum tercapai karena indikator kinerja dalam penelitian dapat tercapai apabila 

ketuntasan hasil belajar mencapai 90% dari jumlah siswa, sedangkan pada siklus 1 

ketuntasan hasil belajar hanya 86,5% dari 37 siswa. Maka dari itu, untuk 

memantapkan dari hasil siklus 1 ini akan dilanjutkan pada siklus 2 sebagai 

perbaikan dan pemantapan. 

4.1.3.4 Refleksi Siklus 1 

Setelah kegiatan pembelajaran selesai, peneliti dan guru kelas mengadakan 

diskusi tentang kegiatan pembelajaran yang  berlangsung selama siklus 1. Dari 

pelaksanaan pembelajaran siklus 1, telah terjadi peningkatan hasil belajar IPA 

siswa kelas 5 walaupun masih terdapat 13,5% siswa yang belum mencapai kriteria 

ketuntasan minimal (KKM ≥65). Hal ini dapat dilihat dari perolehan nilai siswa 

pada kondisi awal siswa yang belum mencapai KKM sejumlah 23 siswa atau 

37,9% dan siswa yang sudah menca[ai KKM sejumlah 14 siswa atau 62,1% 

dengan nilai tertinggi 70 dan terendah 35. Sedangkan pada siklus 1 perolehan nilai 

siswa yang sudah mencapai KKM sejumlah 32 siswa atau 86,5% dan siswa yang 

belum mencapai KKM sejumlah 5 siswa atau 13,5% dengan nilai tertinggi 100 

dan nilai terendah 60. Berdasarkan perolehan nilai pada kondisi awal dan siklus 1 

tersebut, siswa yang sudah mencapai KKM meningkat yang semula dari 14 siswa 

menjadi 32 siswa. Dari peningkatan tersebut  terdapat kelebihan dan kekurangan 

pada sikus 1 selama proses pembelajaran. Berdasarkan kelebihan dan kekurangan 

pada siklus 1 selama proses pembelajaran kelebihan akan dipertahankan pada 

siklus 2 sedangkan kekurangan akan diperbaiki pada siklus 2.   

Beberapa kelebihan pada siklus 1 dan harus dipertahankan pada siklus 2 

antara lain: 

1. Kesesuaian media yang digunakan dan keterampilan guru dalam 

mengoperasikan media yang ada. Media yang dipilih dan digunakan 

guru sudah sesuai dengan metri yang dibahas. Guru terlihat terampil 

dan tidak canggung saat menggunakan media yang ada termasuk saat 

mengoperasikan laptop dan LCD Proyektor. 
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2. Kecerian dan semangat siswa selama proses pembelajaran, siswa 

terlihat senang dan tertarik ketika mengamati gambar yang 

ditayangkan guru. 

3. Kekompakan, kerjasama dan tanggung jawab siswa dalam diskusi 

kelompok. Dalam berdiskusi menganalisa gambar kekompakan, 

kerjasama, dan tanggung jawab pada diri masing-masing siswa sudah 

mulai muncul walaupun masih ada beberapa anak yang terlihat pasif 

dalam kelompok. 

Beberapa aspek yang perlu diperbaiki dan ditindaklanjuti pada siklus 2 

antara lain: 

1. Guru perlu memperhatikan pengelolaan waktu, karena pada siklus 

satu pengelolaan waktu yang dilakukan guru belum maksimal. 

Pembelajaran berlangsung lebih lama dari waktu yang telah 

ditentukan dalam RPP. Rata-rata pembelajaran berakhir >10 menit 

dari waktu yang telah ditentukan dalam RPP. 

2. Guru perlu memotivasi siswa agar lebih berani dan tidak malu untuk 

maju ke depan kelas dalam mempresentasikan hasil kerja 

kelompoknya. 

3. Guru perlu memotivasi siswa agar lebih aktif lagi saat berdiskusi 

dalam kelompok. Masing-masing siswa dapat secara bergiliran 

memberikan pendapatnya dalam kelompok. 

4. Guru perlu memberikan perhatian lebih ketika memantau diskusi 

siswa dalam kelompok dengan berkeliling memantau diskusi siswa 

dari kelompok satu ke kelompok lainnya. 

5. Guru perlu penguasaan kelas terutama ketika sedang membagi 

kelompok kondisi kelas menjadi gaduh. Dalam membagi kelompok 

guru sebaiknya meminta siswa untuk tetap tenang dan memperhatikan 

guru saat pembagian kelompok. 
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4.1.4 Pelaksanaan Siklus 2 

4.1.4.1 Perencanaan Tindakan 

Perencanaan pada siklus 2 yang dilakukan oleh peneliti adalah 

mendiskusikan dengan guru kelas untuk memperbaiki kekurangan-keurangan 

yang terdapat pada siklus 1. Sebelum guru kelas 5 mengajar, peneliti menyiapkan 

segala sesuatu yang menunjang proses pembelajaran diantaranya rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) siklus 1, lembar observasi atau pengamatan 

pengelolaan pembelajaran yang dilakukan guru menggunakan model Examples 

Non Examples Berbantuan Media Gambar,  lembar observasi atau pengamatan 

aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung, serta mempersiapkan 

alat dan media yang dipergunakan dalam pembelajaran seperti LCD Proyektor, 

Laptop dan gambar dan lain sebagainya. 

4.1.4.2 Pelaksanaan Tindakan 

a. Pertemuan 1 

Pembelajaran pada pertemuan 1 dilakukan pada tanggal 25 Maret 2013. 

Kegiatan yang dilakukan pada pertemuan 1 meliputi: 

Kegiatan Awal 

Pada kegiatan awal yang dilakukan guru adalah mengucapkan salam, 

berdoa, dan mengabsen kehadiran siswa. Setelah itu, guru menanyakan keadaan 

siswa dan kesiapan siswa dalam mengikuti pelajaran yang akan berlangsung. 

Kemudian guru menayangkan sebuah video pembakaran hutan melalui LCD 

proyektor sebagai apersepsi. Setelah itu, guru bertanya jawab dengan siswa 

mengenai video tersebut misalnya: Peristiwa apa yang terdapat pada video 

tersebut?.  Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan 1 

dan guru menyampaikan cara belajar yang akan ditempuh dalam pembelajaran 

nantinya.  

Kegiatan Inti 

Pada kegiatan inti setelah siswa mengetahui tujuan pembelajaran dan cara 

belajar yang akan ditempuh pada pertemuan 1, guru bertanya jawab dengan siswa 

menjelaskan materi mengenai sumber daya alam baik yang dapat diperbarui 

maupun yang tidak dapat diperbarui.  
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Kegiatan berikutnya guru menayangkan beberapa gambar pembakaran 

hutan melalui LCD Proyektor dan siswa diminta untuk memperhatikan gambar 

tersebut. Setelah itu guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Setiap 

kelompok terdiri dari 4-5 anak. Kemudian guru membagikan lembar kerja siswa 

dan meminta masing-masing kelompok untuk berdiskusi menganalisa gambar dan 

mencatat hasil diskusinya pada lembar kerja siswa tersebut. Guru memantau 

kinerja siswa saat berdiskusi dengan berkeliling dari kelompok satu ke kelompok 

lain dan memotivasi agar setiap anggota kelompok aktif untuk ikut menyalurkan 

pendapatnya. Setelah diskusi selesai guru meminta perwakilan masing-masing 

kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ke depan kelas. 

Kemudian guru menanggapi hasil diskusi kelompok yang dipresentasikan 

sekaligus menjelaskan materi sesuai tujuan yang akan dicapai. Setelah itu guru 

memberikan soal latihan pada siswa untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman 

siswa setelah pembelajaran. Setelah siswa selesai mengerjakan soal latihan guru 

bersama siswa membahas soal latihan tersebut. Sebagian besar siswa sudah 

menjawab pertanyaan dengan benar, sehingga guru menyimpulkan bahwa 

sebagian besar siswa sudah memahami pelajaran pada pertemuan 1.  

Kegiatan Akhir 

Pada kegiatan akhir guru bersama siswa menyimpulkan pelajaran yang telah 

berlangsung dan menginformasikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan 

berikutnya. Kemudian guru mengakhiri pelajaran dengan memberikan salam. 

b. Pertemuan 2 

Pembelajaran pada pertemuan 2 dilakukan pada tanggal 26 Maret 2013. 

Kegiatan yang dilakukan pada pertemuan 2 meliputi: 

Kegiatan Awal 

Pada kegiatan awal yang dilakukan guru adalah mengucapkan salam, 

berdoa, dan mengabsen kehadiran siswa. Kemudian, guru menanyakan keadaan 

siswa dan kesiapan siswa dalam mengikuti pelajaran yang akan berlangsung. 

Kemudian guru menayangkan video penebangan hutan melalui LCD proyektor 

sebagai apersepsi. Kemudian guru bertanya jawab dengan siswa mengenai video 

tersebut misalnya: Peristiwa apa yang terdapat pada video tersebut?.  Kemudian 



62 
 

guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan 2 dan guru 

menyampaikan cara belajar yang akan ditempuh dalam pembelajaran nantinya.  

Kegiatan Inti 

Pada kegiatan inti setelah siswa mengetahui tujuan pembelajaran dan cara 

belajar yang akan ditempuh pada pertemuan 3, dalam pertemuan kali ini 

sebelumnya guru telah membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Setiap 

kelompok terdiri dari 4-5 anak dengan anggota yang heterogen. 

Kegiatan berikutnya guru menayangkan beberapa gambar peristiwa alam 

banjir dan tanah longsor melalui LCD Proyektor dan siswa diminta untuk 

memperhatikan gambar tersebut. Kemudian guru membagikan lembar kerja siswa 

dan meminta masing-masing kelompok untuk berdiskusi menganalisa gambar dan 

mencatat hasil diskusinya pada lembar kerja siswa tersebut. Guru memantau 

kinerja siswa saat berdiskusi dengan berkeliling dari kelompok satu ke kelompok 

lain dan memotivasi agar setiap anggota kelompok lebih aktif untuk ikut 

menyalurkan pendapatnya. Setelah diskusi selesai guru meminta perwakilan 

kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi masing-masing kelompok ke 

depan kelas dan memotivasi perwakilan kelompok yang maju agar lebih berani, 

tidak ragu-ragu, dan dengan suara keras dalam mempresentasikan hasil 

diskusinya. Kemudian guru menanggapi hasil diskusi kelompok yang 

dipresentasikan sekaligus menjelaskan materi sesuai tujuan yang akan dicapai. 

Setelah itu guru memberikan soal latihan pada siswa untuk mengetahui seberapa 

jauh pemahaman siswa setelah pembelajaran. Kemudian guru bersama siswa 

membahas soal latihan tersebut. Sebagian besar siswa sudah menjawab 

pertanyaan dengan benar, sehingga guru menyimpulkan bahwa sebagian besar 

siswa sudah memahami materi yang dipelajari pada pertemuan 3.  

Kegiatan Akhir 

Pada kegiatan akhir guru bersama siswa menyimpulkan pelajaran yang telah 

berlangsung, kemudian guru memberikan evaluasi tes formatif 2 berupa lembar 

soal dan lemabar jawab pada siswa. Setelah selesai mengerjakan siswa diminta 

mengumpulkan lembar soal dan lembar jawab tes formatif tersebut. Kemudian 

guru menutup pelajaran dan mengakhiri pelajaran dengan salam. 
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4.1.4.3 Hasil Tindakan 

a. Hasil Observasi 

Observasi dilakukan dengan menggunakan lembar observasi. Kegiatan yang 

dilakukan adalah mengamati kinerja guru dalam menerapkan model pembelajaran 

Examples Non Examples berbantuan media gambar dan aktivitas siswa saat 

pembelajaran. Rangkuman hasil observasi siklus 1 adalah sebagai berikut: 

1) Hasil observasi pada pertemuan pertama tanggal 25 Maret 2013 kinerja 

guru dalam melaksanakan pembelajaran menggunakan model Examples 

Non Examples berbantuan media gambar adalah  guru terlihat terampil 

dalam menerapkan model Examples Non Examples dibandingkan pada 

siklus 1. Guru sudah memotivasi siswa untuk lebih aktif dalam 

berdiskusi dalam kelompok dan menumbuhkan keberanian siswa dalam 

mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Siswa sudah terlihat 

mandiri dan terbiasa dalam pembelajaran dengan model tersebut. 

Pengelolaan waktu sudah maksimal. Kegiatan pembelajaran berjalan 

tepat sesuai waktu yang sudah ditentukan dalam rencana pelaksanaan 

pembelajaran. Guru sudah tidak sepenuhnya mengarahkan akivitas 

siswa. Siswa mulai berani bertanya pada guru ketika mengalami 

kesulitan. Dalam diskusi kelompok masing-masing siswa sudah 

memberikan pendapatnya karena guru telah memotivasi siswa yang 

kurang aktif agar lebih aktif lagi dalam diskusi kelompok. 

2) Hasil observasi pada pertemuan kedua tanggal 26 Maret 2013 kinerja 

guru dalam melaksanakan pembelajaran menggunakan model Examples 

Non Examples berbantuan media gambar adalah  kinerja guru lebih baik 

dibandingkan pada pertemuan 1. Guru terlihat lebih terampil dalam 

menerapkan model tersebut. Guru memotivasi siswa yang belum aktif 

dengan berkeliling memantau diskusi masing-masing kelompok. Guru 

tidak sepenuhnya mengarahkan aktivitas siswa, siswa sudah mandiri 

selama kegiatan pembelajaran. Dalam diskusi kelompok masing-masing 

siswa telah memberikan pendapatnya. Siswa sudah tidak malu-malu 

untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. 
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b. Hasil Belajar 

Setelah melakukan pembelajaran siklus 2, nilai yang diperoleh siswa kelas 5 

pada mata pelajaran IPA dengan menerapkan model pembelajaran Examples Non 

Examples berbantuan media gambar dapat dilihat pada tabel 13. 

 

Tabel 13 

Hasil Belajar IPA Siswa Kelas 5 pada Siklus 2 

 

No. Rentang Nilai Frekuensi  

1. 65-70 2 

2. 71-76 4 

3. 77-82 4 

4. 83-88 10 

5. 89-94 7 

6. 95-100 10 

Jumlah Siswa 37 

 

Berdasarkan tabel 13, dapat diketahui hasil belajar IPA pada siklus 2 dari 37 

siswa yang memperoleh nilai nilai antara 65-70 sejumlah 2 siswa, nilai antara 71-

76 sejumlah 4 siswa, nilai antara 77-82 sejumlah 4 siswa, nilai antara 83-88 

sejumlah 10 siswa, nilai antara 89-94 sejumlah 7 siswa, dan nilai antara 95-100 

sejumlah 10 siswa. Dari daftar nilai siswa pada siklus 2, nilai tertinggi adalah 100 

dan nilai terendahnya 68 (terlampir). 

Untuk lebih jelasnya data nilai pada tabel 13 dapat dilihat pada diagram 5. 

 

Diagram 5 Hasil Belajar IPA Siswa Kelas 5 pada Siklus 2 
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Berdasarkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM ≥65) data hasil perolehan 

nilai pada siklus 2 dapat diketahui jumlah siswa yang sudah tuntas dan yang 

belum tuntas dalam tabel 14 berikut: 

 

Tabel 14 

Ketuntasan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas 5 pada Siklus 2 

 

Kriteria Ketuntasan Banyak Siswa Persentase (%) 

Tuntas ≥65 37 100 

Tidak Tuntas <65 0 0 

 

Ketuntasan hasil belajar IPA siswa pada siklus 2 dapat diketahui bahwa 

siswa yang memiliki nilai kurang dari Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM ≥65) 

tidak ada. Sedangkan yang sudah mencapai kriteria ketuntasan minimal sejumlah 

37 siswa dengan persentase 100%. Dengan kata lain hasil belajar IPA siswa kelas 

5 pada siklus 2 telah memncapai KKM  ≥65 semua. Data ketuntasan hasil belajar 

IPA siswa kelas 5 untuk siklus 2 apabila dijabarkan dalam diagram lingkaran 

dapat dilihat pada diagram 6. 

 

 

Diagram 6 Ketuntasan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas 5 pada Siklus 2 

 



66 
 

4.1.4.4 Refleksi Siklus 2 

Setelah kegiatan pembelajaran selesai, peneliti dan guru kelas mengadakan 

diskusi tentang kegiatan pembelajaran yang  berlangsung selama siklus 2. Dari 

hasil pelaksanaan siklus 2, terjadi peningkatan hasil belajar IPA. Perolehan nilai  

pada siklus 1 siswa yang telah mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM ≥65) 

sejumlah 32 siswa atau 86,5% dan siswa yang belum mencapai KKM sejumlah 5 

siswa atau 13,5% dengan nilai tertinggi 100 dan terendah 60. Sedangkan pada 

siklus 2, siswa yang telah mencapai KKM sejumlah 37 siswa atau 100% dan tidak 

ada siswa yang belum mencapai KKM dengan nilai tertinggi 100 dan terendah 68. 

Karena Indikator keberhasilan penelitian untuk variabel hasil belajar telah tercapai 

pada siklus 2 yaitu siswa yang telah mencapai KKM sebanyak 90% atau sejumlah 

33 dari 37  siswa maka tidak perlu diadakan tindakan pada siklus berikutnya. 

 

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa penerapan 

model pembelajaran Examples Non Examples Berbantuan Media Gambar pada 

mata pelajaran IPA kelas 5 di SD Negeri 2 Jepon Kecamatan Jepon Kabupaten 

Blora terjadi peningkatan hasil belajar IPA siswa kelas 5. Hasil belajar IPA siswa 

pada kondisi awal/pra siklus diperoleh dari nilai ulangan harian siswa dengan 

persentase ketuntasan 37,9%. Dilakukan tindakan pada siklus 1, dari hasil tes 

formatif 1 diperoleh nilai hasil belajar IPA siswa dengan persentase ketuntasan 

86,5%. Karena hasil belajar pada siklus 1 belum mencapai indikator keberhasilan 

dengan persentase ketuntasan 90% maka ditindaklanjuti pada siklus2. 

Pada siklus 2, dari hasil tes formatif 2 yang dikerjakan siswa diketahui 

semua siswa telah mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM ≥65) dengan 

persentase ketuntasan meningkat menjadi 100%. Dengan demikian pembelajaran 

yang dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran Examples Non 

Examples Berbantuan Media Gambar dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa 

kelas 5. 
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Apabila data hasil belajar IPA siswa kelas 5 mulai dari pra siklus, siklus 1 

dan siklus 2 dijabarkan dalam bentuk tabel dapat dilihat pada tabel 15.  

 

Tabel 15 

Perbandingan Ketuntasan Hasil belajar IPA Siswa Kelas 5 pada Pra 

Siklus, Siklus 1 dan Siklus 2 

 

No. 
Kriteria 

Ketuntasan 

Pra Siklus Siklus 1 Siklus 2 

Banyak 

Siswa 

Persentase 

(%) 

Banyak 

Siswa 

Persentase 

(%) 

Banyak 

Siswa 

Persentase 

(%) 

1. Tuntas ≥65 14 37,9 32 86,5 37 100 

2. 
Tidak 

Tuntas <65 
23 62,1 5 13,5 0 0 

Jumlah 37 100 37 100 37 37 

 

Berdasarkan tabel 15, ketuntasan hasil belajar IPA siswa kelas 5 dari 

kondisi awal siswa yang mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM ≥65) 

sejumlah 14 siswa atau 37,9% dan  yang belum mencapai KKM sejumlah 23 

siswa atau 62,1%. Ketuntasan hasil belajar pada siklus 1 siswa yang mencapai 

KKM sejumlah 32 siswa atau 86,5% dan yang belum mencapai KKM sejumlah 5 

siswa atau 13,5%. Ketuntasan hasil belajar pada siklus 2 siswa yang mencapai 

KKM sejumlah 37 siswa atau 100% dan yang belum mencapai KKM sejumlah 0 

siswa atau tidak ada.  

Apabila data hasil belajar IPA siswa kelas 5 mulai dari kondisi awal/pra 

siklus, siklus 1 dan siklus 2 pada tabel 15 dijabarkan dalam bentuk diagram dapat 

dilihat pada diagram 7. 
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Diagram 7 Perbandingan Ketuntasan Hasil belajar pada Pra Siklus, Siklus 1 

dan Siklus 2 

 


