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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

 

4.1 Pelaksanaan Penelitian  

Pelaksanaaan tindakan merupakan gambaran mengenai kenyataan yang 

ada pada saat pelaksanaan tindakan di kelas, yang mengacu pada rencana tindakan 

yang telah dirancang pada setiap siklus. Setiap siklus meliputi 4 tahapan yaitu: 

perencanaan tindakan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Perencanaan tindakan 

akan menguraikan perencanaan waktu penelitian, teknik validitas tindakan yaitu 

bagaimana cara guru memahami RPP yang akan digunakan dalam tindakan, serta 

strategi pembagian waktu pada setiap pertemuan. Pelaksanaan tindakan akan 

diuraikan gambaran yang ada pada saat pelaksanaan tindakan di kelas. Observasi  

akan menceritakan bagaimana proses observasi pelaksanaan tindakan serta 

keterlaksanaan sintak yang telah dibuat. Hasil dari observasi tersebut akan 

diuraikan pada tahap refleksi. Pelaksanaan pada penelitian ini meliputi 

pelaksanaan siklus 1 dan siklus 2. Pelaksanaan setiap siklus tersebut dapat 

diuraikan sebagai berikut:  

4.1.1 Deskripsi Pra Siklus 

Tahap pra siklus terlebih dahulu melakukan wawancara dan observasi 

untuk mengetahui dan mengamati proses kegiatan belajar mengajar matematika 

yang diterapkan pada kelas 4 SD Negeri Tlogo. Gambaran dari hasil observasi 

kelas, yaitu dapat digambarkan bahwa dalam proses pembelajaran yang 

berlangsung guru menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Guru 

mengawali dengan menjelaskan materi sambil menuliskan materi dipapan tulis. 

Saat guru menjelaskan, siswa diminta untuk mendengarkan dan jika ada hal-hal 

yang kurang dimengerti siswa bisa langsung bertanya kepada guru. Selesai guru 

menjelaskan tentang materi, siswa diminta untuk mencatat apa yang telah ditulis 

guru dipapan tulis. Pembelajaran selanjutnya guru memberikan pertanyaan-

pertanyaan yang berhubungan dengan materi yang telah disampaikan. Namun, 
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tidak ada siswa yang menjawab kemudian guru memberikan jawaban pertanyaan 

tersebut dengan cara menuliskan dipapan tulis dan siswa diminta untuk menyalin 

dari papan tulis ke buku tulis masing-masing. 

Berdasarkan gambaran proses pembelajaran tersebut, kemudian dilakukan 

observasi lanjutan dengan lembar observasi yang dibuat berdasarkan indikator 

keaktifan belajar. Dari observasi tersebut diketahui bahwa keaktifan belajar kelas 

4 SD Negeri Tlogo termasuk dalam kategori rendah. Tahap observasi pada pra 

siklus diperoleh rata-rata keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran yaitu 1.84 

dengan kriteria rendah, ini masih sangat jauh dari indikator keberhasilan keaktifan 

siswa dalam kegiatan pembelajaran yaitu dikatakan siswa sudah aktif dalam 

belajar apabila sudah mencapai indikator keberhasilan yang sudah ditetapkan 

yaitu ≥70%.  

Berdasarkan arsipi nilai ulangan harian IPS siswa kelas 4 SD Negeri Tlogo 

diketahui bahwa hasil belajar siswa kurang memuaskan, karena masih ada siswa 

yang nilainya di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang sudah 

ditentukan sekolah yaitu 60. Siswa yang sudah memenuhi nilai KKM atau siswa 

yang telah mendapat nilai ≥60 hanya 16 siswa (50%), sedangkan sisanya yaitu 16 

anak mendapat nilai <60. Itu berarti, separuh dari jumlah anak di kelas tersebut 

mendapat nilai di bawah KKM sehingga harus diberikan remedial atau perbaikan. 

4.1.2 Pelaksanaan Siklus 1 

Pada siklus 1 terdiri dari empat tahapan yaitu: perencanaan tindakan, 

pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi.  

4.1.2.1 Perencanaan Tindakan  

Perencanaan tindakan pada siklus 1 dibuat menjadi 3 kali pertemuan setiap 

pertemuan akan dilakssiswaan pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran 

paired storytelling. Penelitian dimulai pada hari Rabu, 13 Maret hingga Jumat 15 

Maret 2013. Untuk pertemuan pertama pada hari Rabu 13 Maret 2013 dan 

pertemuan kedua pada hari Kamis 14 Maret 2013 digunakan untuk penyampaian 

materi, sedangkan pertemuan ketiga pada hari jumat 15 Maret 2013 dilakukan tes 
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akhir siklus 1. Adapun jadwal penelitian pada siklus 1 dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 17 

Jadwal Penelitian di SD Negeri Tlogo  

Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013 Siklus 1 

 

SIKLUS 1 

Pertemuan 

ke- 

Hari/ Tanggal Jam ke- Keterangan 

1 
Rabu, 13 Maret 2013 5-6 

Penyampaian 

materi 

2 
Kamis, 14 Maret 2013 3-4 

Penyampaian 

materi 

3 Jumat, 15 maret 2013 2 Tes siklus 1 

 

Petemuan pertama Rabu, 13 Maret 2013 akan dilakukan sintak 

pembelajaran paired storytelling langkah 1-12  yaitu: (1) guru memberikan 

pengenalan mengenai topik yang akan dibahas, (2) guru menuliskan topik yang 

akan dibahas di papan tulis, (3) guru mengelompokkan siswa secara berpasangan, 

(4) guru membagikan nomor  kepada masing-masing pasangan, (5) Guru meminta 

agar nomor ditempel di meja, (6) guru membagi bahan pembelajaran yang akan 

diberikan menjadi dua bagian, (7) bagian pertama diberikan kepada siswa yang 

kanan, sedangkan bagian kedua diberikan kepada siswa yang kiri, (8) guru 

memberikan waktu kepada setiap siswa untuk membaca dan memahami materi 

yang mereka dapat, (9) guru meminta siswa untuk saling menceritakan materi 

mereka kepada pasangan, (10) guru memberi kesempatan siswa untuk berdiskusi 

untuk saling melengkapi isi materi, (11) guru memberi kesempatan siswa 

mencatat dan mendaftar bagian yang penting, (12) guru memberi kesempatan 

siswa membuat rangkuman.  

Pertemuan kedua Kamis, 14 Maret 2013 akan dilanjutakn langkah 13-15 

yaitu: (13) guru meminta siswa mengerjakan LKS, (14) guru meminta masing-

masing kelompok  untuk mempresentasikan hasil kerjanya, (15) melakukan 

diskusi kelas mengenai materi secara keseluruhan. Pada pertemuan ketiga Jumat, 
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15 Maret 2013 akan diadakan tes akhir siklus 1. Tes akhir sikus 1 ini  akan 

dilakukan pada jam kedua selama 45 menit.  

Perencanaan dimulai dengan menyusun RPP sesuai dengan teknik 

pembelajaran paired storytelling, serta mempersiapkan lembar observasi keaktifan 

siswa dalam kegiatan pembelajaran dan kegiatan guru dalam menerapkan 

pembelajarn paired storytelling. Pada siklus 1 SK yang dipilih adalah mengenal 

sumber daya alam ekonomi dan kemajuan teknologi di lingkungan kabupaten/ 

kota dan provinsi, KD mengenal perkembangan teknologi produksi, komunikasi, 

dan transportasi serta pengalaman menggunakannya. 

Berdasarkan KD tersebut mulanya ditetapkan 12 indikator yaitu: (1) 

mendefinisikan pengertian teknologi, (2) mengurutkan alur teknologi produksi, 

(3) menunjukkan peralatan teknologi masa lalu, (4) menunjukkan peralatan 

teknologi masa kini, (5) mengelompokkan jenis-jenis teknologi produksi, (6) 

membandingkan teknologi produksi masa lalu dan masa kini, (7) mendiskripsikan 

pengertian komunikasi, (8) menunjukkan peralatan teknologi komunikasi masa 

lalu dan masa kini, (9) mengelompokkan jenis-jenis teknologi komunikasi, (10) 

membandingkan jenis teknologi komunikasi tradisional dan modern, (11) 

mendiskripsikan cara penggunaan salah satu alat komunikasi. 

Berdasarkan koreksi dari guru pengajar, bahwa indikator tersebut tersebut 

terlalu banyak sehingga ada 2 indikator yang tidak perlu dipakai yaitu indikator 

pada 1 dan 7 dengan begitu indikator yang digunakan pada siklus 1 adalah 10 

indikator. Berdasarkan indikator tersebut dibuat tujuan pembelajaran. Tujuan 

pembelajaran dibuat berdasarkan standar proses yaitu tujuan pembelajaran 

menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta 

didik sesuai dengan kompetensi dasar. Setelah tujuan pembelajaran ditetapkan 

langkah selanjutnya adalah memilih materi. Pemilihan materi menyesuaikan 

dengan materi di kelas 4 saat itu yaitu materi perkembangan teknologi produksi 

dan komunikasi.  

Setelah menetapkan materi, langkah selanjutnya adalah menyusun 

langkah-langkah pembelajaran dengan teknik paired storytelling. Langkah 

pembelajaran disusun berdasarkan standar proses yaitu kegiatan pembelajaran di 
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bagi menjadi 3 bagian yaitu kegiatan pendahuluan, inti dan akhir. Kegiatan 

pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam pertemuan pembelajaran yang 

ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta 

didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Kegiatan inti 

meerupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD. Kegiatan pembelajaran 

dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi 

peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi 

prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan 

perkembangan fisik dan psikologis peserta didik. Kegiatan ini dilakukan secara 

sistematis dan sistematik melalui proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. 

Kegiatan penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri 

aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau 

kesimpulan, penilaian dan refleksi, umpan balik dan tindak lanjut. Setelah langkah 

pembelajaran selesai, kemudian mempersiapkan Lembar Kerja Siswa (LKS). LKS 

dibuat berdasarkan indikator yang dibuat. Dalam LKS terdapat 5 soal yang dibuat 

berdasarkan indikator. Siswa mengerjakan LKS pada pertemuan kedua. 

Setelah RPP siap dilakukan konsultasi dengan dosen pembimbing dan 

guru kelas. Setelah RPP dikonsultasikan dengan dosen pembimbing diperbaiki 

sesuai dengan hasil bimbingan. Setelah RPP disetujui dosen pembimbing 

kemudian RPP diberikan kepada guru kelas untuk dipelajari. Guru kelas 

memberikan masukan-masukan pada RPP tersebut serta bagian-bagian mana yang 

perlu diperbaiki. Setelah dipelajari guru kelas mengembalikan RPP untuk 

diperbaiki. Setelah diperbaiki RPP diberikan lagi kepada guru kelas untuk 

dipelajari secara mandiri. 

Selain RPP pada perencanaan juga disiapkan lembar observasi keaktifan 

siswa dalam kegiatan pembelajaran serta kegiatan guru dalam melakssiswaan 

teknik pembelajaran paired storytelling. Dalam penelitian ini ada 6 indikator 

keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Setiap indikator dibuat pernyataan. 

Indikator pertama dibuat 8 pernyataan, indikator kedua 6 pernyataan, indikator 

ketiga dibuat 3 pernyataan, indikator keempat 5 pernyataan, indikator keenam dan 

ketujuh masing-masing dibuat 4 pernyataan. Jadi jumlah pernyataan keseluruhan 
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dari keenam indikator tersebut adalah 30. Observasi keaktifan belajar siklus 1 

dilakukan setiap pertemuan dimana pertemuan pertama mengobservasi keaktifan 

siswa dalam kegiatan pembelajaran mengunakan pernyataan 1-24 sedangkan 

untuk pertemuan kedua melanjutkan pernyataan selanjutnya yaitu pernyataan 25-

30.  

Selain lembar keaktifan siswa juga dibuat lembar kegiatan guru dengan 

teknik pembelajaran paired storytelling. Lembar kegiatan guru tersebut juga 

dikomunikasikan kepada guru sebagai acuan guru dalam pembelajaran dengan 

teknik paired storytelling. Lembar kegiatan guru dikonsultasikan bersamaan 

dengan konsultasi RPP. 

Dalam perencanaan siklus 1 terdapat beberapa kendala diantaranya: tidak 

mudah menjelaskan teknik pembelajaran paired storytelling kepada guru kelas 

karena minimnya waktu untuk bertemu guru kelas. Pada kenyataannya guru juga 

harus mengajar, mempersiapkan rencana pembelajaran, memberikan bimbingan 

kepada siswa karena pelaksanaan penelitian ini mendekati tes tengah semester. 

Namun hal tersebut masih bisa disiasati dengan bertemu guru kelas saat tidak 

mengajar misalnya saat kelas pelajaran kesenian, olah raga, serta agama biasanya 

guru kelas bisa ditemui.  

4.1.2.2 Pelaksanaan Tindakan  

Pertemuan pertama kegiatan awal guru mengkondisikan kelas yang 

bertujuan untuk mempersiapkan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 

Dalam kegiatan ini guru menanyakan kabar siswa, kemudian memberikan 

apersepsi kepada siswa yang bertujuan untuk menggali pengetahuan awal siswa 

Selanjutnya, guru menyampaikan  kepada siswa bahwa hari ini akan mempelajari 

materi mengenai perkembangan teknologi produksi dan komunikasi serta 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai hal ini bertujuan 

menginformasikan kepada siswa mengenai tujuan dari pembelajaran hari itu 

sehingga siswa tahu hal apa saja yang harus dilakukan dalam kegiatan 

pembelajaran.  



55 
 

 

 

Pada kegiatan inti mulai diterapkan sintak pembelajaran paired 

storytelling. Dari tanya jawab pada kegiatan apersepsi guru memberikan 

pengenalan mengenai topik yang akan dibahas dalam bahan pelajaran hari itu 

dengan cara menuliskan topik pembelajaran di papan tulis. Kegiatan ini 

dimaksudkan untuk mengaktifkan skemata siswa agar lebih siap mengahadapi 

bahan pembelajaran yang baru, Siswa dibentuk kelompok kecil secara 

berpasangan dengan teman sebangku, Setiap pasangan mendapat nomor kelompok 

diberikan secara acak yang kemudian ditempel pada masing-masing meja, setelah 

nomor kelompok dibagikan guru membagi bahan pelajaran yang akan diberikan 

menjadi dua bagian, bagian pertama diberikan kepada siswa yang duduk disebelah 

kanan (perkembangan teknologi produksi), dan bagian kedua diberikan kepada 

siswa yang duduk di sebelah kiri (perkembangan teknologi komunikasi), Siswa 

membaca materi masing-masing, Siswa pertama (kanan) bertugas menceritakan 

materi yang telah dipelajarinya kepada siswa kedua (kiri). Siswa kedua (kiri) 

mendengarkan sambil mencatat bagian-bagian yang dianggap penting. Begitu juga 

sebaliknya, Siswa berdiskusi mengenai materi yang mereka bahas secara 

keseluruhan. Pada kegiatan inti, kegiatan pembelajaran masih kurang berjalan 

sesuai rencana dimana pada kegiatan inti ada dua langkah pembelajaran yang 

tidak dilakukan secara maksimal yaitu: guru tidak meminta siswa menempelkan 

nomor pada meja sehingga kelas ribut karena siswa-siswa yang bercanda dengan 

menempelkan nomor pada kening dan dada, guru juga tidak membagikan materi 

sesuai langkah yang dibuat yaitu bagian pertama diberikan kepada siswa yang 

kanan, sedangkan bagian kedua diberikan kepada siswa yang kiri. Guru 

memberikan materi secara sembarangan jadi ada siswa yang sebelah kanan 

mendapat materi bagian kedua dan ada yang mendapat bagian pertama. Dengan 

tidak ada keseragaman seperti itu membuat siswa menjadi bingung dan kelas 

menjadi ramai. Akhir pembelajaran guru bersama siswa melakukan refleksi 

mengenai pembelajaran hari itu, serta menginformasikan materi yang akan 

dibahas pada pertemuan selanjutnya.  

Pertemuan kedua melanjutkan pembelajaran pada pertemuan pertama 

dengan sintak teknik pembelajaran paired storytelling langkah 13-15 yaitu: (13) 
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guru meminta siswa mengerjakan LKS, (14) guru meminta masing-masing 

kelompok  untuk mempresentasikan hasil kerjanya, (15) melakukan diskusi kelas 

mengenai materi secara keseluruhan. Kegiatan diawali dengan guru memberikan 

salam kemudian menanyakan keadaan siswa, pengkondisian kelas dilanjutkan 

dengan apersepsi yaitu mengulang sekilas mengenai materi minggu lalu. Guru 

menyampaikan  kepada siswa bahwa hari ini akan melanjutkan materi kemarin 

yaitu mengenai perkembangan teknologi produksi dan komunikasi.  

Kegiatan inti guru melakukan tanya jawab dan memberikan penjelasan 

mengenai materi perkembangan teknologi produksi dan komunikasi yang telah 

dipelajari secara berpasangan pada pertemuan pertama. Kemudian guru meminta 

siswa untuk berpasangan seperti pada pertemuan pertama dan dibagikan LKS 

untuk dikerjakan secara berpasangan. Saat mengerjakan LKS terlihat kurang 

adanya kerjasama dengan pasanganya. Setelah semua siswa selesai mengerjakan 

LKS guru menunjuk kelompok secara acak untuk mempresentasikan hasil kerja 

kelompoknya hal ini dilakukan untuk melatih kesiapan siswa dalam mengerjakan 

tugas. Saat siswa diminta untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya  

banyak yang menolak dengan alasan belum selesai dan malah menunjuk 

kelompok lain untuk maju terlebih dahulu. 

 Pada akhir presentasi dilakukan diskusi kelas mengenai topik dalam bahan 

pelajaran hari ini serta memberikan kesimpulan dari pembelajaran yang telah 

dilakukan. Kegiatan akhir guru melakukan tanya jawab mengenai kesulitan dan 

hal-hal yang belum diketahui siswa, kemudian guru bersama siswa bertanya jawab 

meluruskan kesalahan pemahaman, memberikan penguatan  dan penyimpulan. 

Selanjutnya menginformasikan kegiatan yang akan dilakukan pada pertemuan 

selanjutnya yaitu akan diadakan tes evaluasi pembelajaran mengenai materi  

perkembangan teknologi produksi dan komunikasi yang sudah dibahas. 

Pertemuan ketiga diadakan tes akhir siklus 1. Seperti pada pertemuan 

sebelumnya pertemuan ketiga diawali dengan salam dan pengkondisian kelas. 

Pada kegiatan inti siswa mengerjakan tes evaluasi pembelajaran yang telah 

dilakukan pada pertemuan sebelumnya. Saat mengerjakan tes masih ada siswa 

yang belum mengerjakan secara mandiri. Pada akhir pembelajaran guru bersama 
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siswa mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan, apakah dapat 

dipahami atau tidak, siswa-siswa diberikan pesan oleh guru agar giat belajar. 

Pertemuan ke-3 diakhiri dengan salam penutup.  

Pada pertemuan kedua dan ketiga kegiatan pembelajaran sudah berjalan 

cukup baik dimana guru telah menerapkan semua sintak pembelajaran paired 

storytelling walaupun belum sempurna.  

4.1.2.3  Observasi 

Pengamatan observasi dilakukan sesuai rencana dimana pada pertemuan 

pertama mengobservasi keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran 

mengunakan pernyataan 1-24 sedangkan untuk pertemuan kedua melanjutkan 

pernyataan selanjutnya yaitu pernyataan 25-30. Berdasarkan lembar observasi 

keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran pada siklus 1 dapat digambarkan 

bahwa dalam proses pembelajaran belum terlihat kesungguhan siswa dalam 

menerima materi yang diberikan oleh guru, hal ini ditandai oleh siswa yang masih 

mengobrol dengan teman sebangkunya, siswa berkali-kali meminta ijin untuk ke 

kamar mandi, siswa terlihat ragu-ragu dalam bertanya kepada guru tentang materi 

yang belum jelas, ini terlihat saat guru bertanya kepada siswa dan siswa tersebut 

tidak bisa menjawabnya. Pada saat kerja kelompok, kondisi kelas tampak ramai 

dan beberapa siswa tidak serius mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh 

guru. 

Selanjutnya dalam kerja kelompok belum terlihat bahwa siswa saling 

berbagi dan bertukar pikiran dengan temannya, siswa yang memiliki prestasi lebih 

tinggi yang LKS. Saat diminta untuk membacakan rangkuman yang telah dibuat 

mereka tidak mau dengan alasan belum selesai. Siswa juga masih belum 

menjelaskan dengan sungguh-sungguh materi mereka kepada temanya. Begitu 

juga siswa yang bertugas sebagai pendengar juga kurang memperhatikan saat 

temannya menjelaskan. Pada saat membuat rangkuman sebagian besar siswa juga 

tidak membuat rangkuman dengan alasan tidak bisa. Selanjutnya memasuki 

kegiatan terakhir yaitu guru bersama dengan siswa cukup baik dalam menarik 

kesimpulan yang baru dipelajarinya, akan tetapi beberapa siswa nampak ragu-ragu 
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dalam menyimpulkannya dan ini ditandai dengan siswa menyimpulkan materi 

yang baru dipelajarinya dengan nada yang kecil.  

Selain lembar observasi keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran, 

terdapat juga lembar observasi kegiatan guru yang fungsinya untuk mengetahui 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam menerapkan teknik 

pembelajaran paired storytelling dan juga untuk mengetahui kekurangan-

kekurangan sehingga tidak terulang pada pertemuan berikutnya. Berdasarkan 

lembar observasi kegiatan guru diperoleh gambaran bahwa guru sudah mampu 

untuk mengorganisasikan kelas dengan baik, dalam penggunaan bahasa dan kata-

kata mudah dipahami oleh siswa. Meskipun demikian ada beberapa kekurangan 

dalam pelaksanaan pembelajaran yaitu saat penyampaian materi guru kurang 

memberikan seluruh perhatiannya kepada semua siswa, dalam penyampaiannya 

siswa kurang diberi kesempatan untuk memahami dan mendalami materi yang 

baru disampaikan, guru mengalami kesulitan dalam membimbing karena 

banyaknya kelompok, sehingga guru dalam membimbing kelompok kurang 

merata, dalam menyimpulkan materi guru kurang memancing/kurang mengajak 

siswa untuk menyimpulkan materi yang baru dipelajarinya. 

Dari 15 langkah teknik pembelajaran paired storytelling guru tidak 

melakukan 2 langkah yang telah dibuat yaitu: guru tidak meminta siswa 

menempelkan nomor pada meja sehingga kelas ribut dengan siswa-siswa yang 

bercanda dengan menempelkan nomor pada kening dan dada, guru juga tidak 

membagikan materi sesuai sintak yaitu bagian pertama diberikan kepada siswa 

yang kanan, sedangkan bagian kedua diberikan kepada siswa yang kiri. Guru 

memberikan materi secara sembarangan jadi ada siswa yang sebelah kanan 

mendapat materi bagian kedua dan ada yang mendapat bagian pertama. Dengan 

tidak ada keseragaman seperti itu membuat siswa menjadi bingung dan ribut 

sendiri.  Pada pertemuan pertama dari 12 sintak yang telah dirancang, terdapat 2 

sintak yang tidak dilaksanakan guru..   
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Berikut keterlaksanaan sintak pada siklus 1 yang disajikan pada Tabel 18: 

Tabel 18 

Keterlaksanaan  Sintak Pembelajaran  Paired Storytelling  pada Siklus 1 

 

No Pertemuan Sintak yang harus 

dilakukan 

Sintak yang 

terlaksana 

Persentase 

(%) 

Sintak  yang 

tidak terlaksana 

Persentas

e (%) 

1. Pertama  12 10 83.33% 2 16.67% 

2.  Kedua 3 3 100% 0 - 

Jumlah  15 13 86.67% 2 13.33% 

 

Guru juga kurang menjelaskan langkah-langkah pembelajaran dengan 

teknik paired storytelling sehingga masih banyak siswa yang masih bingung 

dalam pembelajaran karena teknik pembelajaran ini masih baru dalam kelas 

tersebut. Saat tes evaluasi siklus 1 pertemaun ke-3 berlangsung masih ada 

beberapa siswa yang mencoba mencontoh pekerjaan teman sebangkunya sehingga 

kelas menjadi gaduh. Namun, setelah di ingatkan oleh guru kelas kembali tenang. 

4.1.2.4 Refleksi  

Refleksi dilakukan dengan guru kelas serta siswa. Refleksi bersama siswa 

dilkakukan setelah pelaksanaan tes siklus 1. Refleksi bersama guru kelas 

dilakukan di ruang kepala sekolah setelah hasil tes siklus 1 dikoreksi. Dari 

observasi/pengamatan diketahui bahwa siswa masih bingung dengan teknik 

pembelajaran paired storytelling. Siswa belum terbiasa berbicara atau 

menjelaskan materi kepada temannya karena biasanya yang menjelaskan materi 

adalah guru kelas. Siswa masih bingung dalam membuat rangkuman.  

Dari observasi kegiatan guru diketahui bahwa guru lupa dengan sintak 

pembelajaran yang telah direncsiswaan sehingga sintak tersebut ada yang 

terlewati, guru tidak menjelaskan kegiatan apa saja yang harus dilakukan sehingga 

siswa bingung dengan kegiatan pembelajaran akibatnya kelas menjadi ramai dan 

materi kurang bisa dipahami siswa akibatnya masih ada beberapa siswa yang tidak 

bisa mengerjakan tes dan mendapatkan nilai di bawah KKM.  

Dari refleksi tersebut akan diperbaiki pada siklus 2 dengan cara lebih 

detail mengomunikasikan rencana pembelajaran kepada guru agar dapat 

menerapkan pembelajaran ini dengan maksimal. Pada tahap pelaksanaan guru 
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juga harus memberikan penjelasan secara detail mengenai teknik pembelajaran 

paired storytelling karena teknik ini masih baru untuk siswa.  

4.1.3 Pelaksanaan Siklus 2 

Pada sub bab  ini akan menguraikan mengenai pelaksanaan penelitian. 

Pelaksanaan dalam penelitian  ini seperti yang telah diuraikan pada prosedur 

penelitian  tindakan kelas berdasarkan model Kemmis dan Mc. Tagart  meliputi 4 

tahap yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. 

4.1.3.1 Perencanaan Tindakan 

Perencanaan tindakan pada siklus 2 ini hampir sama dengan siklus 1 yaitu 

dalam pembelajaran menerapkan teknik paired storytelling yang dibuat menjadi 3 

kali pertemuan namun pada siklus 2 pelaksanaan memperhatikan kekurangan-

kekurangan pada siklus 1 dengan cara memperbaikinya, agar tidak terjadi lagi 

kendala-kendala yang dapat mengganggu proses belajar mengajar.  

Penelitian dimulai pada hari Rabu, 20 Maret hingga Jumat 22 Maret 2013. 

Untuk pertemuan pertama pada hari Rabu, 20 Maret 2013 digunakan untuk 

penyampaian materi perkembangan teknologi transportasi dengan sintak teknik 

pembelajaran paired storytelling yaitu langkah 1-13. Pertemuan kedua pada hari 

Kamis, 21 Maret 2013 melanjutkan penyampaian materi pertemuan pertama 

dengan melanjutkan sintak paired storytelling yaitu sintak tiga belas hingga lima 

belas. Pertemuan ketiga pada hari jumat, 22 Maret 2013 dilakukan tes akhir 

siklus2. Uraian mengenai jadwal penelitian pada siklus 2 dapat dilihat pada Tabel 

19 berikut: 

Tabel 19 

Jadwal Penelitian di SD Negeri Tlogo  

Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013 Siklus 2 

 

SIKLUS 2 

Pertemuan 

ke- 

Hari/ Tanggal Jam ke- Keterangan 

1 Rabu, 20 Maret 2013 5-6 Pembelajaran 

2 Kamis, 21 Maret 2013 3-4 Pembelajaran 

3 Jumat, 22 maret 2013 2 Tes siklus 2 
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Dalam  mengomunikasikan rencana pembelajaran pada siklus 2 guru tidak 

mempelajari RPP secara mandiri tetapi RPP dipelajari bersama, dengan begitu 

apabila ada langkah yang belum dipahami dapat ditanyakan langsung. Dalam 

perencanaan siklus 2 tidak ada kendala yang berarti, karena pada siklus 2 ini guru 

sudah lebih paham teknik pembelajaran paired storytelling  karena teknik ini 

sudah dilakukan pada siklus 1.  

 

4.1.3.2  Pelaksanaan Tindakan 

Pada siklus 2 pertemuan pertama pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan 

pada tahap perencanaan dengan menggunakan teknik pembelajaran paired 

storytelling, pada kegiatan awal guru mengkondisikan kelas yang bertujuan untuk 

lebih mempersiapkan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, 

Guru menyampaikan  kepada siswa bahwa hari ini akan mempelajari materi 

mengenai perkembangan teknologi transportasi serta menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai hal ini bertujuan menginformasikan kepada 

siswa mengenai tujuan dari pembelajaran hari ini. Guru juga menjelaskan 

langkah-langkah pembelajaran dengan penerapan teknik paired storytelling, hal 

ini bertujuan agar siswa tahu apa yang harus mereka lakukan selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung. 

Guru bertanya jawab dengan siswa serta memberikan pengenalan 

mengenai topik yang akan dibahas dalam bahan pelajaran untuk satu hari. 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengaktifkan skemata siswa agar lebih siap 

mengahadapi bahan pembelajaran yang baru, Siswa dibentuk kelompok kecil 

secara berpasangan dengan teman sebangku, Setiap pasangan mendapat nomor 

kelompok diberikan secara acak yang kemudian ditempel meminta siswa untuk 

menempelkan nomor tersebut di pojok kanan atas meja. Guru menjelaskan 

tahapan-tahapan pembelajaran yang harus mereka lakukan. 

Setelah semua siswa telah menempelkan nomor kelompok pada meja 

masing-masing guru membagi bahan pelajaran yang akan diberikan menjadi dua 

bagian, bagian pertama diberikan kepada siswa yang duduk diselah kanan 

(perkembangan teknologi transportasi darat dan laut) dan bagian kedua diberikan 
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kepada siswa yang duduk di sebelah kiri (perkembangan teknologi transportasi 

udara serta dampak perkembangan teknologi transportasi), kemudian siswa 

membaca materi masing-masing, Siswa pertama (kanan) bertugas menceritakan 

materi yang telah dipelajarinya kepada siswa kedua (kiri). Siswa kedua (kiri) 

mendengarkan sambil mencatat bagian-bagian yang dianggap penting, begitu juga 

sebaliknya. Siswa berdiskusi mengenai materi yang mereka bahas secara 

keseluruhan kemudian membuat sebuah rangkuman dari materi mereka masing-

masing. Saat membuat rangkuman guru memberikan bimbingan pada siswa 

dengan cara keliling dari satu kelompok kekelompok lain yang bertujuan 

memmudahkan siswa saat menemui kesulitan dalam membuat rangkuman. 

Guru memanggil nomor kelompok secara acak untuk membaca dan 

menjelaskan mengenai materi mereka kepada kelompok lain. Kelompok lain 

boleh menanggapi. Pada akhir pembelajaran guru bersama siswa bertanya jawab 

meluruskan kesalahan pemahaman, memberikan penguatan  dan penyimpulan, 

serta menginformasikan materi yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. 

Pertemuan kedua ini melanjutkan pembelajaran pada pertemuan pertama 

dengan materi dan teknik pembelajaran yang sama, Kegiatan diawali dengan guru 

memberikan salam diteruskan dengan menanyakan keadaan siswa, kemudian 

pengkondisian kelas dilanjutkan dengan apersepsi yaitu mengulang sekilas 

mengenai materi  minggu lalu. Guru menyampaikan  kepada siswa bahwa hari ini 

akan melanjutkan materi kemarin yaitu mengenai perkembangan teknologi 

trasnportasi.  

Siswa berpasangan seperti pertemuan sebelumnya, guru menjelaskan cara 

mengerjakna LKS dan kemudian  meminta siswa mengerjakan LKS berdasarkan 

materi yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Saat siswa mengerjakan 

LKS guru juga berkeliling untuk memberikan bimbingan langsung kepada siswa. 

Setelah semua kelompok selesai mengerjakan LKS, beberapa kelompok dipanggil 

secara acak untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok, sedangakan kelompok 

lain menanggapi serta memberikan tambahan jika ada yang kurang pada 

presentasi tersebut. Akhir presentasi dilakukan diskusi kelas mengenai topik 
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dalam bahan pelajaran hari ini serta memberikan kesimpulan. Dalm diskusi kelas 

siswa boleh menanyakan semua hal yang belum mereka mengerti.  

Pada kegiatan akhir guru melakukan tanya jawab mengenai kesulitan dan 

hal-hal yang belum diketahui siswa, kemudian guru bersama siswa bertanya jawab 

meluruskan kesalahan pemahaman, memberikan penguatan dan penyimpulan 

selanjutnya guru menginformasikan materi yang akan dibahas pada pertemuan 

selanjutnya yaitu akan diadakan tes evaluasi pembelajaran mengenai materi yang 

sudah dibahas. 

Pada pertemuan ketiga diadakan tes akhir siklus 2. Tes ini dilakukan untuk 

mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang telah disampaikan. 

Pada siklus 2 pembelajaran dari pertemuan pertama hingga pertemuan ketiga 

dapat berjalan sesuai rencana.  

4.1.3.3    Observasi 

   Berdasarkan lembar observasi selama kegiatan pembelajaran 

berlangsung pada siklus 2 guru telah melakukan semua sintak pembelajaran 

paired storytelling. Keterlaksanaan sintak pada siklus 2 dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 20 

Keterlaksanaan Sintak Pembelajaran Paired Storytelling pada Siklus 2 

 

No Pertemuan  Sintak yang 

harus dilakukan 

 Sintak yang 

Terlaksana 

Persentase 

 (%) 

1. Pertama  12 12 100% 

2.  Kedua 3 3 100% 

Jumlah 15 15 100% 

 

Langkah-langkah pembelajaran hari itu terlebih dahulu dijelaskan kepada 

siswa, sehingga siswa paham apa saja yang harus mereka lakukan. Selain 

observasi kegiatan guru dalam menerapkan sintak pembelajaran paired 

storytelling dilakukan juga observasi keaktifan siswa dalam kegiatan 

pembelajaran. Pada siklus 2 sudah ada peningkatan, siswa sudah memperhatikan 
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saat guru menjelaskan, antusias siswa terlihat saat pembelajaran berlangsung 

siswa tidak ada yang mengobrol sendiri serta tidak melakukan pekerjaan lain 

misalnya seperti bermain HP, mereka duduk tenang serta mencatat hal-hal yang 

dirasa penting, siswa siap menerima pelajaran terlihat tidak ada siswa yang 

terlambat masuk kelas serta mempersiapkan alat tulis. Saat mendapat tugas siswa 

mengerjakan dengan senang hati tanpa dipaksa guru, tidak ada siswa yang keluar 

masuk kelas saat pembelajaran berlangsung, siswa menyelesaikan tugas tepat 

waktu, siswa memperhatikan media gambar yang terdapat pada materi serta 

memanfaatkannya untuk mengerjakan tugas. 

Pada pertemuan kedua  keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran juga  

sangat baik hal tersebut terlihat dari kemaun siswa untuk bekerja sama dengan 

teman satu kelompok, dengan cara bertanya bila belum jelas dengan materi, siswa 

berani memberikan pendapat kepada teman satu kelompok maupun guru. Siswa 

mengerjakan LKS secara runtut dan tepat waktu. Saat ditunjuk untuk 

mempresentasikan hasil kerja kelompok siswa siap, serta antusias terlihat dari 

mereka mempresentasikan dengan jelas dan menjawab setiap pertanyaan dari guru 

maupun kelompok lain. Pada pertemuan ketiga siswa juga mengerjakan tes 

dengan tenang dari awal masuk hingga tes berakhir.  

4.1.3.4 Refleksi  

  Penerapan teknik pembelajaran paired storytelling dapat diikuti oleh siswa 

kelas 4 SD Negeri Tlogo kecamatan Tuntang. Pada siklus 2  guru pengajar 

maupun siswa sudah terbiasa dengan teknik pembelajaran yang diterapkan yaitu 

teknik paired storytelling, hal ini dibuktikan dengan guru dapat melakssiswaan 

semua kegiatan pembelajaran paired storytelling seperti yang direncsiswaan. Serta 

adanya peningkatan keaktifan maupun hasil belajar IPS siswa yang terjadi pada 

setiap siklusnya.  

 

4.2 Hasil penelitian  

Pada hasil penelitian ini akan menguraikan diskripsi serta analisis data 

setiap siklusnya.  
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4.2.1 Deskripsi Data   

Dalam penelitian ini ada dua data yaitu data keaktifan siswa dalam 

kegiatan pembelajaran yang diukur dengan indikator yang telah dibuat serta data 

hasil belajar IPS siswa SD Negeri Tlogo Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013 

yang diperoleh dari tes setiap akhir siklus.  

 

4.2.1.1  Data siklus 1  

 Keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran diukur dengan lima 

indikator dimana setiap indikator dibuat beberapa pernyataan. Indikator pertama 

ada 8 pernyataan, indikator dua 6 pernyataan, indikator tiga 3 pernyataan, 

indikator empat 5 pernyataan, indikator lima 4 pernyataan, dan indikator enam 4 

pernyataan.  Data keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran diperoleh setiap 

siklus dimana setiap pertemuan  dilakukan observasi keaktifan siswa dalam 

kegiatan pembelajaran. Pertemuan pertama mengobservasi keaktifan siswa dalam 

kegiatan pembelajaran pernyataan 1-24 (indikator 1-5) sedangkan untuk 

pertemuan kedua melanjutkan pernyataan selanjutnya yaitu pernyataan 25-30 

(indikator 5-6). Berikut merupakan data keaktifan siswa dalam kegiatan 

pembelajaran kelas 4 SD Negeri Tlogo Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013 

siklus 1: 

Tabel 21 

Data Keaktifan Belajar Belajar Siswa Kelas 4 SD Negeri Tlogo  

Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013 Siklus 1  

 

No. Keaktifan siswa dalam kegiatan 

pembelajaran 

Frekuensi (f) Persentase (%) 

1. Tinggi (T) 12 37.5% 

2. Cukup Tinggi (CT) 7 21.9% 

3. Rendah (R) 13 40.6% 

Jumlah 32 100% 

Rata-Rata Keaktifan siswa dalam 

kegiatan pembelajaran 
2.49 

 

Tabel 21 merupakan tabel data keaktifan siswa dalam kegiatan 

pembelajaran pada siklus 1, dari tabel tersebut terlihat keaktifan siswa dalam 

kegiatan pembelajaran tersebar pada 3 kriteria yaitu kriteria tinggi, cukup dan 
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rendah. Keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran dengan kriteria tinggi 

sebanyak 12 (37.5%) siswa, keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran dengan 

kriteria cukup tinggi sebanyak 7 (21.75%) siswa sedangkan keaktifan siswa dalam 

kegiatan pembelajaran dengan kriteria rendah sebanyak 13 (40.625%) siswa. 

Rata-rata keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran pada siklus 1 adalah 2.49 

dengan kriteria cukup tinggi.   

Data hasil belajar IPS siswa diperoleh dari tes akhir setiap siklus. Hasil 

belajara IPS siswa disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Menurut 

Sugiyono (2011) untuk membuat tabel distribusi frekuensi dilakukan dengan 3 

langkah yaitu menghitung jumlah kelas interval, menghitung rentang data dan 

terakhir menghitung panjang kelas. Untuk menghitung jumlah kelas dihitung 

dengan rumus strunges yaitu: K=1+3.3 log n 

Dimana:  K  = Jumlah kelas interval 

 n = Jumlah data observasi 

  log = Logaritma  

Untuk menghitung rentang data  dilakukan dengan rumus: Nilai max-nilai min+1 

Setelah diketahui rentang data maka dicari panjang kelas dengan cara membagi 

rentang data dengan jumlah kelas. Berikut hasil penghitungan kelas, rentang data, 

dan panjang kelas berdasarkan rumus tersebut. Nilai tertinggi pada siklus 1 adalah 

93 dan nilai terendah adalah 27 jumlah data observasi adalah 32 siswa. 

K= 1+ 3,3 log32 

K= 1+ 3,3 x 1,50 

K= 1+ 4,96 

K= 5,96/6 

Range = nilai max - nilai min + 1 

Range = 93-27 +1 

Range = 67 

Panjang kelas = 
𝑅𝑎𝑛𝑔𝑒

𝐾
 

Panjang kelas = 
67

6
 

Panjang kelas = 11,16/12 
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Dari hasil penghitungan tersebut maka diperoleh panjang kelas adalah 12. 

Setelah diketahui panjang kelas maka dapat dibuat tabel distribusi frekuensi hasil 

belajar IPS siswa SD Negeri Tlogo semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013 

sebagai berikut:  

Tabel 22 

Destribusi Frekuensi Hasil Belajar IPS Siswa SD Negeri Tlogo 

 Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013 Siklus 1 

 

No Nilai f Presentase 

1. 86 - 97 6 18.75 % 

2. 74 - 85 3 9.37% 

3. 62 - 73 14 43.75 % 

4. 50 -  61 4 12.50 % 

5. 38 -  49 2 6.25 % 

6. 26 - 37 3 9.37 % 

Jumlah 32 100% 

    

Tabel 22  merupakan tabel data hasil belajar IPS siswa pada siklus 1, 

berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai telah tersebar pada setiap 

kelas. Pada kelas pertama ada 6 (18.75%) siswa yang mendapatkan nilai 86-97, 

kelas kedua 3 (9.375%) siswa mendapat nilai 74-85, kelas ketiga 14 (43.75%) 

siswa mendapat nilai 62-73, kelas keempat 4 ( 12.5%) siswa mendapat nilai 50-

61, kelas kelima 2 (6.25%) siswa mendapat nilai 38-49 dan kelas terakhir 3 

(9.375%) siswa mendapat nilai 26-37.  

4.2.1.2  Data Siklus 2 

 Data pada siklus 2 cara pemerolehanya sama dengan pada siklus 1. Data 

keaktifan belajarar IPS siswa kelas 4 SD Negeri Tlogo semester 2 Tahun 

Pelajaran 2012/2013 pada siklus 2 dapat disajikan pada tabel berikut: 
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Tabel 23 

Data Keaktifan Belajar IPS Siswa Kelas 4 SD Negeri Tlogo  

Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013 Siklus 2 

 

No. Keaktifan siswa dalam kegiatan 

pembelajaran 

Frekuensi (f) Persentase (%) 

1. Tinggi (T) 27 84.38% 

2. Cukup Tinggi (CT) 3 9.38% 

3. Rendah (R) 2 6.25% 

Jumlah 32 100% 

Rata-Rata Keaktifan Belajar                                  3.12 

 

Tabel 23  merupakan tabel data keaktifan belajar  pada siklus 2. Pada tabel 

tersebut terlihat bahwa keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran tersebar 

kedalam tiga kriteria yaitu tinggi, cukup tinggi, dan rendah. Keaktifan siswa 

dengan kriteria tinggi sebanyak 27 (84.375%) siswa dan keaktifan siswa dalam 

kegiatan pembelajaran dengan kriteria cukup tinggi sebanyak 3 (9.375%) siswa, 

sedangkan untuk kriteria rendah sebanyak 2 (6.25%) siswa. Rata-rata keaktifan 

siswa dalam kegiatan pembelajaran pada siklus 2 adalah 3.12 dengan kriteria 

tinggi.  

Data hasil belajar siswa pada siklus 2 juga disajikan dalam bentuk tabel 

destribusi frekuensi. Menurut Sugiyono (2011) untuk membuat tabel distribusi 

frekuensi dilakukan dengan 3 langkah yaitu menghitung jumlah kelas interval, 

menghitung rentang data dan terakhir menghitung panjang kelas. Untuk 

menghitung jumlah kelas dihitung dengan rumus strunges yaitu: K=1+3.3 log n 

Dimana: K = Jumlah kelas interval 

 n = Jumlah data observasi 

 log = Logaritma 

Untuk menghitung rentang data  dilakukan dengan rumus: Nilai mak-Nilai min+1 

Setelah diketahui rentang data maka dicari panjang kelas dengan cara membagi 

rentang data dengan jumlah kelas. Berikut hasil penghitungan kelas, rentang data, 

dan panjang kelas berdasarkan rumus tersebut. Nilai tertinggi pada siklus 2 adalah 

100 dan nilai terendah adalah 40 jumlah data observasi adalah 32 siswa. 

K= 1+ 3,3 log32 
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K= 1+ 3,3 x 1,50 

K= 1+ 4,96 

K= 5,96/ 6 

Range = nilai max-nilai min + 1 

Range = 100-40 +1 

Range = 61 

Panjang kelas = 
𝑅𝑎𝑛𝑔𝑒

𝐾
 

Panjang kelas = 
61

6
 

Panjang kelas = 10,16/ 11 

Dari perhitungan tersebut maka diperoleh panjang kelas adalah 11. Setelah 

diketahui panjang kelas maka dapat dibuat tabel distribusi frekuensi hasil belajar 

siswa sebagai berikut: 

Tabel 24 

Destribusi Frekuensi Hasil Belajar IPS Siswa kelas 4  

SD Negeri Tlogo Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013 Siklus 2 

 

No Interval f Persentase (%) 

1. ≥95 9 28,125% 

2. 84 - 94 9 28,125% 

3. 73 - 83 8 25% 

4. 62 - 72 2 6,25% 

5. 51 - 61 3 9,375% 

6. 40 - 50 1 3,125% 

Jumlah 32 100% 

 

Tabel 24  merupakan tabel destribusi frekuensi hasil belajar IPS siswa 

Kelas 4 SD Negeri Tlogo Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013 pada siklus 2. 

Berdasarkan Tabel 25 tersebut dapat diketahui bahwa nilai telah tersebar pada 

setiap kelas. Pada tabel tersebut juga diketahui ada 9 (28.125%) siswa yang 

memperoleh nilai ≥95, 9 (28.125%) siswa mendapat nilai 84-94, 8 (25%) siswa 

mendapat nilai 73-83, 2 (6.25%) siswa mendapat nilai 62-72, 3 (9.375%) siswa 

mendapat nilai 50-61, serta 1 (93.125%) siswa mendapat nilai 40-50.  
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4.2.2 Analisis Data 

Pada penelitian ini data dianalisis ketuntasan dan analisis diskriptif 

komparatif. Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data hasil belajar IPS 

siswa kelas 4 SD Negeri Tlogo pada materi perkembangan teknologi produksi, 

komunikasi, dan transportasi serta pengalaman menggunkannya semester 2 Tahun 

Pelajaran 2012/2013.  

4.2.2.1 Analisis Uji Ketuntasan  

Analisis ketuntasan bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat 

ketuntasan hasil belajar siswa. Analisis ketuntasan dilakukan dengan cara 

mengkomparasikan data setiap hasil belajar yang telah diperoleh dengan KKM 

yang ditetapkan sekolah. Dalam penelitian ini ada dua data yang dianalisis 

ketuntasan yaitu keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran dan hasil belajar 

siswa SD Negeri Tlogo Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013. Analisis 

keaktifan belajar IPS siswa kelas 4  SD Negeri Tlogo Semester 2 Tahun  Pelajaran 

2012/2013 dapat dilihat pada Tabel 25 berikut ini:  

Tabel 25 

Analisis Keaktifan Belajar  Kelas 4 SD Negeri Tlogo Semester 2  

Tahun pelajaran 2012/2013 Siswa siklus 1  

 

No. Kriteria Keaktifan siswa dalam 

kegiatan pembelajaran 

Persentase (%) 

1. Tinggi (T) 37.50% 

2. Cukup Tinggi (CT) 21.88% 

3. Rendah (R) 40.63% 

Jumlah 100% 

Rata-Rata Keaktifan Belajar  2.49 

 

Tabel 25 merupakan tabel analisis keaktifan siswa dalam kegiatan 

pembelajaran pada siklus 1. Pada tabel tersebut terlihat bahwa kriteria keaktifan 

siswa dalam kegiatan pembelajaran tersebar ke dalam tiga kriteria keaktifan 

belajar yaitu tinggi, cukup tinggi dan rendah. Pada Tabel 20 juga dapat dilihat 

bahwa pada siklus 1 persentase keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran 

dengan kriteria rendah lebih besar dibandingkan dengan dua kriteria lain yaitu 
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sebanyak 40.625%. Keaktifan belajar untuk kriteria cukup tinggi sebesar 21.875% 

dan untuk kriteria tinggi sebesar 37.5%. Bila dilihat secara klasikal keaktifan 

siswa dalam kegiatan pembelajaran pada siklus 1 ini termasuk pada kriteria cukup 

tinggi dengan rata-rata keaktifan belajar pada kelas 4 SD Negeri Tlogo Semester 2 

Tahun Pelajaran 2012/2013 adalah 2.49. Tabel 20 tersebut jika disajikan dalam 

bentuk diagram adalah sebagai berikut:  

 

 

Gambar 2. Diagram Analisis Keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran 

Kelas 4 SD Negeri Tlogo Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013 Siklus 1 

 

Keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran juga dianalis pada siklus 2. 

Analisis keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran pada siklus 2 prosesnya 

sama dengan siklus 1. Tabel analisis keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran 

kelas 4 SD Negeri Tlogo Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013 yang disajikan 

pada Tabel 26 berikut: 

Tabel 26 

Analisis Keaktifan Belajar Kelas 4 SD Negeri Tlogo Semester 2  

Tahun Pelajaran 2012/2013 Siswa siklus 2  

 

No. Kriteria Keaktifan siswa dalam 

kegiatan pembelajaran 

Persentase (%) 

1. Tinggi (T) 84.38% 

2. Cukup Tinggi (CT) 9.38% 

3. Rendah (R) 6.25% 

Jumlah 100% 

Rata-Rata Keaktifan siswa dalam kegiatan 

pembelajaran 

3.12 

37.50%

21.88%

40.63%
Tinggi

Cukup Tinggi

Rendah
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Tabel 26 merupakan tabel analisis keaktifan siswa dalam kegiatan 

pembelajaran pada siklus 2. Pada tabel tersebut terlihat bahwa kriteria keaktifan 

siswa dalam kegiatan pembelajaran tersebar ke dalam tiga kriteria keaktifan 

belajar yaitu tinggi, cukup tinggi dan rendah. Berdasarkan Tabel 24  dapat dilihat 

bahwa pada siklus 2 persentase keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran 

dengan kriteria tinggi lebih besar dibandingkan dengan dua kriteria lain yaitu 

sebanyak 84.375%. Keaktifan belajar untuk kriteria cukup tinggi sebesar 9.375% 

dan untuk kriteria rendah sebesar 6.25%. Bila dilihat secara klasikal keaktifan 

siswa dalam kegiatan pembelajaran pada siklus 2 ini termasuk pada kriteria tinggi 

dengan rata-rata keaktifan belajar pada siswa kelas 4 SD Negeri Tlogo Semester 2 

Tahun Pelajaran 2012/2013 adalah 3.12. Tabel 27 tersebut jika disajikan dalam 

bentuk diagram adalah sebagai berikut:  

 

 

Gambar 3. Diagram Analisis Keaktifan Belajar  Kelas 4 SD Negeri Tlogo 

Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013 Siklus 2 

 

Selain keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran dalam penelitian ini juga 

menganalisis hasil belajar siswa.  

 

 

 

84.38%

9.38%
6.25%
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Ketuntasan hasil belajar IPS siswa kelas 4 SD Negeri Tlogo Semester 2 

Tahun Pelajaran 2012/2013 dapat dilihat pada tabel  berikut ini: 

Tabel 27 

 Ketuntasan Hasil Belajar IPS Siswa SD Negeri Tlogo Semester 2  

Tahun Pelajaran 2012/2013 Siswa siklus 1  

 

No. Ketuntasan Belajar Jumlah Siswa 

Jumlah Persentase (%) 

1. Tuntas 24 75% 

2. Belum tuntas 8 25 % 

Jumlah 32 100% 

Nilai maksimal 93 

Nilai minimal 27 

Rata-Rata 67.5 

 

Tabel 27 merupakan tabel ketuntasan hasil belajar siswa pada siklus 1. 

Pada tabel tersebut terlihat bahwa jika nilai setiap siswa dibandingkan dengan 

KKM maka ada 24 siswa yang nilainya ≥ 60. Ketuntasan klasikal pada siklus 1 

bila dibandingkan dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan yaitu ketuntasan 

belajar siswa secara klasikal 85% dan siswa telah memenuhi KKM yaitu 60, maka 

analisis data pada siklus 1 ini belum tuntas karena ketuntasan klasikal masih di 

bawah indikator kinerja yaitu hanya 75% di dawah ketuntasan klasikal yang 

ditetapkan dalam penelitian yaitu 85%.  Pada Tabel 25  juga dapat dilihat nilai 

tertinggi siswa yaitu 93 dan nilai terendah 27 dengan rata-rata nilai 67.5. Tabel 28 

tersebut jika disajikan dalam bentuk diagram adalah sebagai berikut:  

 

Gambar 4. Diagram Ketuntassan Hasil Belajar IPS Siswa SD Negeri Tlogo         

Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013 

75%

25%

Tuntas

Belum Tuntas
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Pada siklus 2 terjadi peningkatan ketuntasan hasil belajar siswa. Data hasil 

belajar  IPS siswa kelas 4 SD Negeri Tlogo Semester 2 Tahun Pelajaran 

2012/2013 pada siklus 2 dapat dilihat pada tabel 26 berikut: 

Tabel 28 

Tabel Ketuntasan Hasil Belajar IPS Siswa Kelas 4 SD Negeri Tlogo  

Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013 Siswa Siklus 2 

 

No. Ketuntasan Belajar Jumlah Siswa 

Jumlah Persentase (%) 

1. Tuntas 29 90,62% 

2. Belum tuntas 3 9,38% 

Jumlah 32 100% 

Nilai maksimal 100 

Nilai minimal 40 

Rata-Rata 83.75 

 

Tabel 28 merupakan tabel ketuntasan belajar siswa pada siklus 2. Pada 

tabel tersebut terlihat bahwa jika nilai setiap siswa dibandingkan dengan KKM 

maka ada 29 siswa yang nilainya ≥ 60. Ketuntasan klasikal pada siklus 2 bila 

dibandingkan dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan yaitu ketuntasan 

belajar siswa secara klasikal 85% dan siswa telah memenuhi KKM yaitu 60, maka 

analisis data pada siklus 2 sudah tuntas karena telah mencapai  indikator kinerja  

yang ditetapkan yaitu sebesar 90,62%% di atas ketuntasan klasikal yang 

ditetapkan dalam penelitian yaitu 85%. Nilai terendah pada siklus 2 adalah 40 dan 

nilai tertinggi 100 dengan rata-rata nilai adalah 83.75. Tabel 28 tersebut jika 

disajikan dalam bentuk diagram adalah sebagai berikut:  

 

Gambar 5.  Diagram Ketuntasan Hasil Belajar IPS Siswa Kelas 4 SD Negeri 

Tlogo Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013 Siklus 2 

90.62%
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4.2.2.2 Analisis Deskriptif Komparatif  

  Dalam penelitian ini data hasil observasi dianalisis dengan analisis 

diskriptif komparatif yaitu membandingkan nilai pra-siklus dengan postes siklus 1 

dan siklus 2 serta antar siklus. Berdasarkan hasil observasi keaktifan siswa dalam 

kegiatan pembelajaran, terjadi peningkatan keaktifan siswa dalam kegiatan 

pembelajaran pada setiap siklus. Tabel 29 berikut ini merupakan perbandingan 

keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran dari pra siklus, siklus 1, dan siklus2: 

Tabel 29 

Perbandingan Keaktifan Siswa dalam Kegiatan Pembelajaran 

Kelas 4 SD Negeri Tlogo Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013 

Pra Siklus. Siklus, dan Siklus 2 

 

No. Tindakan 

Keaktifan Siswa dalam Kegiatan Pembelajaran 

Pra siklus Siklus 1 Siklus 2 

f (%) f (%) f (%) 

1. Tinggi 2 6.25% 12 37.5% 27 84.38% 

2. Cukup  10 31.25% 7 21.87% 3 9.38% 

3. Rendah 20 62.5% 13 40.63% 2 6.25% 

Rata-Rata 1.83 2.49 3.12 

 

Pada tabel 29  terlihat pra siklus berdasarkan data observasi awal diperoleh 

rata-rata keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran kelas 4 SD Negeri Tlogo 

Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013 adalah 1.83 dengan kriteria rendah. 

Kekatifan belajar siswa terbagi menjadi tiga kriteria yaitu tinggi, cukup dan 

rendah. Terdapat 2 (6.25%) siswa dengan kriteria tinggi,  10 ( 31.25%) dengan 

kriteria cukup dan 20 (62.5%) dengan kriteria rendah. Keaktifan siswa dalam 

kegiatan pembelajaran pada siklus 1 juga terbagi ke dalam tiga kriteria yaitu 

tinggi, cukup dan rendah. Terdapat 12 (37.5%) siswa dengan kriteria tinggi, 7 

(21.87%) siswa dengan kriteria cukup, dan 13 (40.63) siswa dengan kriteria 

rendah. Pada siklus 1 rata-rata keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran 2.49 

yang berarti keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran cukup tinggi. 

Keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran pada siklus 2 juga terbagi ke 

dalam tiga kriteria. Terdapat 27 (84.38%) siswa dengan kriteria tinggi, 3 (9.38%) 
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siswa dengan kriteria cukup, serta 2 (6.25%) siswa dengan kriteria rendah.  Rata-

rata keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran pada siklus 2 ini adalah 3.12 

yang berarti pada siklus 2 ini keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran sudah 

tinggi. Perbandingan keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada gambar 5 sebagai berikut: 

 

Gambar 6. Diagram Peningkatan Keaktifan Belajar Kelas 4 SD Negeri Tlogo 

Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013 Pra Siklus, Siklus 1, dan Siklus 2  

Berdasarkan hasil tindakan dengan penerapan teknik pembelajaran paired 

storytelling juga terjadi peningkatan hasil belajar pada mata pelajaran IPS 

khususnya KD mengenal perkembangan teknologi produksi, komunikasi dan 

transportasi serta pengalaman menggunakannya pada siswa kelas 4 SD Negeri 

Tlogo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang Semester 2 Tahun Pelajaran 

2012/2013. Peningkatan tersebut dapat dilihat pada perbandingan nilai IPS pra 

siklus, siklus 1, dan siklus 2 pada Tabel 30  berikut: 

Tabel 30 

Perbandingan Hasil Belajar IPS Siswa Kelas 4 SD Negeri Tlogo Semester 2  

Tahun Pelajaran 2012/2013 Pra Siklus, Siklus 1, dan Siklus 2 

 

No. Nilai Pra Siklus Siklus 1 Siklus 2 

Jumlah 
Siswa 

Persen (%) Jumlah 
Siswa 

Persen (%) Jumlah Siswa Persen (%) 

1. Tuntas 16 50% 24 75% 29 90,62% 

2. Tidak 
Tuntas 

16 50% 8 25% 3 9,38% 

Jumlah 32 100% 32 100% 32 100% 

Rata-Rata  61.5 67.5 83.75 

Nilai maksimal  93 
27 

93 
27 

100 
40 Nilai minimal 
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Tabel 30 merupakan perbandingan hasil belajar IPS pra siklus, siklus 1 

dan siklus 2. Pada tabel tersebut dapat dilihat adanya peningkatan jumlah 

ketuntasan klasikal hasil belajar IPS siswa kelas 4 SD Negeri Tlogo semester 2 

Tahun Pelajaran 2012/2013 terbukti untuk klasifikasi tuntas, sebelum diadakan 

tindakan yang tuntas hanya 16 siswa itu berarti 16 siswa tersebut telah memahami 

materi walaupun dengan kegiatan pembelajaran konvensional. Pada siklus 1 

terjadi peningkatan dimana siswa yang tuntas meningkat menjadi 24 siswa atau 

75%, yang artinya 24 siswa ini telah memahami materi pembelajaran yang 

menerapkan teknik pembelajaran paired storytelling. Sementara pada siklus 2 

jumlah siswa yang tuntas berjumlah 29 siswa atau 90,62%. Selain ketuntasan 

belajar, peningkatan juga terlihat dari rata-rata, nilai mak, dan dilai min. Rata-rata 

nilai pra siklus adalah 61.5 dengan niali mak adalah 93 dan nilai terendah 27, pada 

siklus 1 rata-rata nilai siswa adalah 67.5 dengan nilai mak 93 dan nilai min 27 itu 

berarti tidak ada perbedaan nilai mak dan min pada saat pra siklus dan siklus 1. 

Rata-rata nilai pada siklus 2 menjadi 83.75 dengan nilai mak 100 dan nilai 

terendah 40. Perbandingan belajar siswa dapat dilihat pada gambar 7 berikut:  

 

Gambar 7. Diagram Perbandingan Hasil Belajar IPS Kelas 4 SD Negeri Tlogo 

Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013 Pra Siklus, Siklus 1, dan Siklus 2 

 

4.3 Pembahasan 

Berdasarkan analisis data yang telah disajikan pada sub bab 4.2.2  maka 

dapat dibuat suatu pembahasan bahwa keaktifan siswa dalam kegiatan 

pembelajaran pada pra siklus masih rendah, terlihat dari hasil observasi yang 

dilakukan pada pra siklus diketahui bahwa rata-rata keaktifan siswa secara 
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klasikal 1.83 dengan kriteria rendah, dengan rincian 2 (6.25%) siswa pada kriteria 

keaktifan belajar tinggi, 10 (31.25%) siswa dengan kriteria cukup tinggi serta 20 

(62.5%) siswa dengan kriteria keaktifan belajar rendah. Bila dibandingkan dengan 

para siklus maka pada siklus 1 terjadi peningkatan keaktifan siswa dalam kegiatan 

pembelajaran dengan rata-rata keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran 

adalah 2.49 yang berarti keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran pada kelas 

tersebut cukup tinggi. Keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran tersebar 

dalam tiga kriteria yaitu tinggi, cukup tinggi, dan rendah. Bila dibandingkan 

dengan pra siklus maka keaktifan belajar dengan kriteria tinggi mengalami 

peningkatan sebanyak 10 siswa yaitu pada pra siklus keaktifan siswa dalam 

kegiatan pembelajaran dengan kriteria tinggi hanya 2 siswa kemudian pada siklus 

1 bertambah menjadi 12 (37.5%) siswa, keaktifan siswa dalam kegiatan 

pembelajaran dengan kriteria cukup tinggi menurun sebanyak 3 siswa yang 

mulanya 10 siswa menjadi 7 (21.87%) siswa, begitu juga keaktifan siswa dalam 

kegiatan pembelajaran dengan kriteria rendah juga berkurang sebanyak 7 siswa 

yaitu pada pra siklus terdapat 20 (62.5%) siswa dengan kriteria keaktifan belajar 

rendah pada siklus 1 berkurang menjadi 13 (40.63%) siswa.  

Bila dibandingkan dengan indikator kinerja yang telah dibuat dalam 

penelitian ini yaitu keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran dikatakan 

berhasil jika ketuntasan klasikal keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran 

≥70% dengan kriteria keaktifan belajar tinggi, maka pada siklus 1 ini keaktifan 

siswa dalam kegiatan pembelajaran belum mencapai keberhasilan, karena 

ketuntasan klasikal pada siklus 1 hanya 37.5% masih jauh dengan ketuntasan 

klasikal yang ditetapkan pada indikator kinerja. Hal tersebut terjadi karena siswa 

belum terbiasa dengan teknik pembelajaran paired storytelling, karena biasanya 

dalam pembelajaran guru hanya menggunakan metode ceramah jadi siswa terbiasa 

pasif dalam kegiatan pembelajaran hanya duduk diam sebagai pendengar. Jika 

siswa sudah bosan mereka akan melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak ada 

hubunganya dengan materi yang diajarkan misalnya menggambar, mengerjakan 

PR mata pelajaran lain, berkali-kali ijin keluar kelas, bahkan ada yang 

mengganggu temannya.  
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Pada siklus 2 terjadi peningkatan keaktifan siswa dalam kegiatan 

pembelajaran bila dibandingkan dengan pra siklus maupun siklus 1. Pada pra 

siklus keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran dengan kriteria tinggi hanya 2  

(6.25%), pada siklus 1 bertambah menjadi 12 (37.5%) itu berari terjadi kenaikan 

sebanyak 10 (31.25%) siswa, kemudian pada siklus 2 keaktifan siswa dalam 

kegiatan pembelajaran dengan kriteria tinggi bertambah menjadi 27 (84.38%) 

siswa itu berarti bila dibandingkan dengan pra siklus maka pada siklus 2 ini 

terjadi peningkatan sebanyak 25 (78.25%) siswa. Bila dibandingkan dengan siklus 

1 maka pada siklus 2 ini kembali terjadi peningkatan keaktifan siswa dalam 

kegiatan pembelajaran dengan kriteria tinggi sebanyak 15 (46.87%) siswa. Bila 

keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran dengan kriteria tinggi dari pra 

siklus, siklus 1 dan siklus 2 mengalami kenaikan namun berbanding terbalik 

dengan keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran dengan kriteria cukup dan 

rendah yang selalu mengalami penurunan. Pada pra siklus keaktifan siswa dalam 

kegiatan pembelajaran dengan kriteria cukup sebanyak 10 (31.25%) siswa, pada 

siklus 1 menjadi 7 (21.87) siswa itu berarti menurun sebanyak 3 siswa, pada 

siklus 2 menjadi 3 (9.38%) siswa itu berarti pada siklus 2 ini bila dibandingkan 

dengan pra siklus menurun sebanyak 7 siswa sedangkan bila dibandingkan dengan 

siklus 1 menurun sebanyak 4 siswa. Begitu juga dengan kriteria keaktifan siswa 

dalam kegiatan pembelajaran kriteria rendah  juga mengalami penurunan setiap 

siklusnya. Keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran kriteria rendah pada pra 

siklus sebanyak 20 (62.5%), pada siklus 1 berkurang menjadi 13 (40.63) itu 

berarti mengalami penurunan sebanyak 7 siswa. Pada siklus 2 juga berkurang 

menjadi 2 (6.25%) siswa itu berarti bila dibandingkan dengan pra siklus pada 

siklus 2 mengalami penurunan sebesar 18 siswa dan bila dibandingkan dengan 

siklus 1 mengalami penurunan sebanyak 4 siswa. Bila dirata-rata keaktifan belajar 

pada pra siklus adalah 1.83 itu berarti keaktifan belajar dikelas tersebut masih 

rendah, pada siklus 1 rata-rata keaktifan meningkat menjadi 2.49 itu berarti 

keaktifan di kelas tersebut sudah cukup tinggi, kemudian pada siklus 2 rata-rata 

keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran menjadi 3.12 itu berarti keaktifan 

siswa dalam kegiatan pembelajaran termasuk pada kriteria tinggi. 



80 
 

 

 

Bila dibandingkan dengan indikator kinerja maka siklus 2 ini keaktifan 

siswa dalam kegiatan pembelajaran telah mencapai keberhasilan, karena 

ketuntasan klasikal pada siklus 2 sebanyak 27 (84.38%) dengan kriteria tinggi 

telah berada di atas indikator kinerja yang ditetapkan. Hal tersebut terjadi karena 

siswa sudah terbiasa dengan teknik pembelajaran paired storytelling karena teknik 

ini telah digunakan pada siklus 1 selalin itu kekurangan-kekurangan pada siklus 1 

telah diperbaiki pada siklus 2 ini. 

Selain keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran pada penelitian ini juga 

terjadi peningkatan hasil belajar IPS khususnya pada KD mengenal perkembangan 

teknologi produksi, komunikasi dan transportasi serta pengalaman 

menggunakannya pada siswa kelas 4 SD Negeri Tlogo Kecamatan Tuntang 

Kabupaten Semarang Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013. Keberhasilan 

tersebut dapat dilihat pada perbandingan nilai IPS pra siklus, siklus 1, dan siklus 

2. Pada pra siklus siswa yang tuntas 16 (50%) siswa dan yang tidak tuntas 16 

(50%), pada siklus 1 siswa yang tuntas bertambah menjadi 24 (75%) siswa itu 

berarti terjadi peningkatan sebanyak 8 (25%) sedangkan siswa yang tidak tuntas 

menjadi 8 siswa berarti siswa yang tidak tuntas berkurang sebanyak 8 siswa atau 

separuh siswa yang tidak tuntas pada pra siklus mengalami ketuntasan pada siklus 

1. Bila dibandingkan dengan indikator kinerja yang telah dibuat dalam penelitian 

ini yaitu keberhasilan belajar siswa secara klasikal dikatakan berhasil bila 85% 

siswa tuntas telah memenuhi nilai KKM yaitu 60, maka pada siklus 1  ini belum 

berhasil karena ketuntasan klasikla masih di bawah indikator kinerja yang 

ditetapkan yaitu hanya 75%. Hal tersebut terjadi karena pada siklus 1 siswa 

maupun guru belum terbiasa dengan teknik pembelajaran paired storytelling 

karena biasanya dalam pembelajaran guru hanya menggunakan metode ceramah. 

Saat pembelajaran berlangsung siswa hanya sebagai pendengar saja. Teknik 

pembelajaran paired storytelling menuntut siswa untuk terlibat aktif dalam 

kegiatan pembelajaran seperti menceritakan materi yang dipelajarinya kepada 

teman satu kelopmpok. Sehingga pembelajaran berlanjut ke siklus 2 dengan 

menerapkan pembelajaran paired storytelling kembali. 
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Pada siklus 2 ketuntasan belajar siswa meningkat menjadi 29 (90.62%), bila 

dibandingkan dengan pra siklus ketuntasan belajar pada siklus 2 meningkat 

sebesar (40.62%) dan bila dibandingkan dengan siklus 1 meningkat sebesar 

(15.62%). Pada siklus 2 jumlah siswa yang tidak tuntas mengalami penurunan 

yaitu hanya hanya 3 siswa yang tidk tuntas itu berarti bila dibandingkan dengan 

pra siklus siswa yang tidak tuntas pada siklus 2 berkurang sebanyak 13 siswa dan 

bila dibandingkan dengansiklus 1 berkurang sebanyak 5 siswa. Bila dibandingkan 

dengan indikator kinerja yang telah dibuat maka pada siklus 2 ini ketuntasan hasil 

belajar siswa telah mencapai keberhasilan, karena ketuntasan klasikal pada siklus 

2 di atas ketuntasan klasikal yang ditetapkan pada indikator kinerja yaitun sebesar 

90.62%. Hal tersebut terjadi karena pada siklus 2 ini siswa maupun guru telah 

terbiasa dengan teknik pembelajaran paired storytelling karena teknik ini telah 

digunakan pada siklus 1. Selain itu kekurangan-kekurangan pada siklus 1 telah 

diperbaiki pada siklus 2.  

Pada siklus 2 baik keaktifan maupun hasil belajar siswa telah mencapai 

indikator kinerja yang ditetapkan sehingga penelitian ini dihentikan pada siklus 2. 

Keaktifan belajar pada siklus 2 mencapai indikator keberhasilan yaitu 27 

(84.38%) siswa memiliki kriteria keaktifan yang tinggi. Selain itu hasil belajar 

siswa juga mencapai indikator kinerja yaitu 90.62%. Hal tersebut dikarenakan 

teknik pembelajaran paired storytelling merupakan teknik pembelajaran yang 

tidak hanya berpusat pada guru, tetapi juga melibatkan siswa dalam kegiatan 

pembelajaran. Teknik pembelajaran paired storytelling dalam proses 

pembelajaran guru tidak hanya memberikan materi dan menjelaskan saja, namun 

adanya partisipasi aktif siswa. Selain itu Paired storytelling memiliki beberapa 

keunggulan yaitu: siswa akan termotivasi dan bekerja sama untuk tampil bercerita 

dalam kelompok tersebut, mereka harus bekerja sama untuk mendapatkan nilai 

yang terbaik; siswa yang memiliki kemampuan lebih dalam bercerita akan 

memotivasi siswa lain yang kurang terampil berbicara di depan kelas; 

meningkatkan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran; setiap siswa memiliki 

kesempatan yang lebih banyak untuk berkontribusi dalam kelompoknya; interaksi 
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dalam kelompok mudah dilakukan; pembentukan kelompok menjadi lebih cepat 

dan mudah.  

Keunggulan-keunggulan tersebut dalam penelitian ini telah muncul pada 

siklus 2 terlihat dari pelaksanaan pembelajaran teknik ini telah mampu 

memotivasi siswa untuk bekerja secara kelompok dimana siswa yang yang 

memiliki kemampuan lebih dalam bercerita akan memotivasi teman lain yang 

kurang terampil berbicara, selain itu teknik ini juga menuntut siswa untuk bisa 

menceritakan materi yang dipelajarinya kepada orang lain sehingga materi 

tersebut semakin dipahami oleh siswa. Dengan begitu, keaktifan dan hasil belajar 

meningkat dan ketuntasan klasikal tercapai. Walau telah mencapai indikator 

kinerja yang telah ditetapkan namun, pada siklus 2 masih ada 2 siswa yang 

kriteria keaktifannya rendah. Kedua siswa 1 laki-laki dan satunya perempuan. 

Berdasarkan observasi dan keterangan dari guru bahwa siswa laki-laki tersebut 

memiliki karakter yang hiperaktif di dalam kelas dan sering mengganggu temanya 

selain itu siswa tersebut tidak naik kelas sebanyak 2 kali. Berbeda lagi dengan 

siswa perempuan  yang memiliki karakter sangat pendiam di dalam kelas tersebut. 

Selain keaktifannya rendah kedua anak tersebut juga tidak tuntas dalam 

pembelajaran karena kemampuan akademiknya ternyata di bawah teman-temanya.  

Penelitian ini bila dibandingkan dengan hasil penelitian yang relevan 

terdapat perbedaan hasil karena variabel yang diteliti juga berbeda, ketiga hasil 

penelitian relevan yang ditemukan semuanya tidak ada variabel hasil belajar 

namun kesemuanya untuk meningkatkan kemampuan berbicara misalnya 

penelitian yang dilakukan oleh Fitri Cahyo Arini (2011) menyimpulkan bahwa 

penerapan teknik paired storytelling dapat meningkatkan ketrampilan berbicara 

siswa kelas 5 SD Negeri Bareng 3 Kota Malang Aktivitas siswa terlihat pada 

kegiatan belajar siswa, terjadi kerjasama, keaktifan serta keberanian yang positif. 

Rata-rata skor aktivitas siswa meningkat, pada siklus I yakni 71,09 kemudian rata-

rata pada siklus II yakni 78,80.  

Dari hasil penelitian relevan yang ditemukan teknik pembelajaran paired 

storytelling memang kebanyakan digunakan pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia dan untuk meningkatkan kemampuan bercerita, namun sebenarnya 
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teknik pembelajaran ini bisa dipakai pada semua mata pelajaran seperti yang 

dikemukakan oleh Lie (2003:-) bahwa teknik paired storytelling bisa pula 

digunakan dalam beberapa mata pelajaran, seperti ilmu pengetahuan sosial, agama 

dan bahasa. Bahan pelajaran yang paling cocok digunakan dengan teknik ini 

adalah bahan yang bersifat naratif dan deskriptif. Namun, hal ini tidak menutup 

kemungkinan dipakainya bahan-bahan yang lainnya.  

Temuan baru dalam penelitian ini adalah bahwa teknik pembelajaran paired 

storytelling tidak hanya digunakan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia saja 

namun juga bisa digunakan pada mata pelajaran lain seperti IPS. Paired 

storytelling tidak hanya untuk meningkatkan kemampuan bercerita saja namun 

juga bisa meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa.  

 


