
 
 

BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
 

4.1 Hasil Penelitian 
4.1.1 Pra Siklus 

Pembelajaran IPA kelas 5 SD Negeri Bendar Kabupaten Pati tahun pelajaran 
2012/2013 sebelum diadakan tindakan dilakukan guru dengan menggunakan metode 
ceramah. Langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah, guru 
menjelaskan materi, guru memberikan soal dan ditulis di papan tulis, kemudian guru 
mengadakan tes, akan tetapi soal tes biasanya mengambil dari LKS yang dijual di toko-
toko buku.  

Dari hasil nilai rapor mata pelajaran IPA pada saat kelas IV semester 2, perolehan 
hasil evaluasi siswa yaitu 63,9% (23 dari 36 siswa) masih belum mencapai ketuntasan 
KKM ≥75. Perolehan nilai tertinggi siswa adalah 79 dan nilai terendah 47. Rerata nilai 
yang diperoleh adalah 65,667. Distribusi nilai tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel 
sebagai berikut.  

Tabel  4.1 
Distribusi Hasil Belajar Siswa IPA pada Pra Siklus dengan KKM ≥75 

Rentang Skor Frekuensi Persentase 100% 
40-49 2 5,556 
50-59 9 25 
60-69 10 27,778 
70-74 2 5,556 
75-79 13 36,111 

Jumlah 36 100% 
 

  Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa hasil belajar siswa pada saat 
kelas 4 semester 2 pada mata pelajaran IPA sebelum diberikan perlakuan model 
pembelajaran TAI hasilnya menunjukan bahwa 23 siswa mendapatkan nilai <75 dan hanya 
13 siswa yang mendapat nilai ≥75. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui persentase 
ketuntasan hasil belajar IPA pra siklus yang disajikan melalui tabel 4.2 berikut ini. 
  
 

 



 
 

Tabel 4.2  
Ketuntasan Belajar Siswa Pra Siklus 

No. Skor Ketuntasan Frekuensi Persentase 
1 ≥75 Tuntas 13 36,111% 
2 <75 Tidak Tuntas 23 63,9% 

Jumlah 36 100% 
 

 Hasil persentase ketuntasan siswa dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dengan 
siswa yang berjumlah 13 didapatkan persentase sebesar 36,11% siswa tuntas dan  siswa 
dengan jumlah 23 didapatkan persentase sebesar 63,9% siswa tidak tuntas. Ketuntasan 
belajar IPA pada pra siklus dapat digambarkan melalui diagram lingkaran seperti gambar 
di bawah ini. 

 
Gambar 4.1  

Diagram Lingkaran Distribusi Ketuntasan Hasil Belajar IPA pada Pra Siklus 
 

Pada penelitian ini peneliti akan menerapkan model pembelajaran cooperative 

learning tipe TAI, dengan mengajak siswa untuk bekerja dalam tim dengan harapan dapat 
meningkatkan kerjasama dan kerukunan siswa dalam proses pembelajaran. Sehingga 
kerjasama tersebut dapat saling membantu dalam menguasai materi dan pada akhirnya 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa secara individu. Penelitian dilakukan dalam dua 
siklus, setiap siklus tiga kali pertemuan. 
 
4.1.2 Pelaksanaan Siklus 1 
 1. Pertemuan Pertama  
 a. Perencanaan 

Menyusun RPP yang sesuai dengan langkah-langkah model 
pembelajaran TAI. Mempersiapkan materi dari berbagai buku, dikarenakan setiap 
buku kadang tidak komplit dalam menyajikan materi. Merancang alat pengumpul 
data berupa tes tertulis dan lembar kerja kelompok siswa untuk mengetahui 
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kemampuan siswa dalam memahami materi yang baru disampaikan. Menyusun 
lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa.  
 Dikarenakan memakai model pembelajaran kooperatif, maka pembagian 
kelompok juga direncanakan. Kelompok terdiri dari anggota yang heterogen, baik 
kemampuan berpikir, jenis kelamin dan tingkat kenakalan siswa. Pembagian 
kelompok mengambil dari data hasil belajar IPA sebelum penelitian dilaksanakan. 
Jumlah kelompok 6, terdiri dari 6 siswa. 
 

b. Pelaksanaan Tindakan dan Observasi 
Pelaksanaan tindakan pada siklus 1 terdiri dari tiga pertemuan. 

Pelaksanaan tindakan setiap satu pertemuan berlangsung selama 70 menit (2 jam 
pelajaran). Pelaksanaan tindakan siklus 1 pertemuan pertama dilaksanakan pada 
tanggal 7 Nopember 2013. Pada kegiatan awal pembelajaran, guru mengawalinya 
dengan mengucap salam untuk mengkondisikan siswa siap menerima  pelajaran, 
melakukan presensi siswa dan melakukan apersepsi menanyakan pada siswa. 
“Apakah kalian mengetahui terdiri dari apa saja pencernaan manusia itu?”, 
kemudian mengajak siswa untuk mencoba mendeskripsikan pemahaman siswa. 
Hal ini dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman awal siswa berkenaan 
dengan materi yang akan dipelajari. Selanjutnya siswa menyimak tujuan 
pembelajaran dan langkah-langkah pembelajaran yang disampaikan oleh guru. 

Kegiatan inti pembelajaran dimulai siswa dengan bergabung dalam 
kelompok masing-masing dengan membentuk kelompok yang terdiri dari 6 
siswa. Selanjutnya siswa menyimak materi “Alat pencernaan” yang disampaikan 

oleh guru. Kemudian guru mulai membimbing dan memotivasi siswa belajar 
dalam kelompok untuk menyelesaikan lembar kreja kelompok (LKK). 
Selanjutnya, siswa yang sudah paham materi mulai menjelaskan kepada teman 
kelompoknya yang belum paham. Kemudian tiap kelompok melengkapi 
jawaban LKK seuai dengan petunjuk yang ada pada LKK. Langkah selanjutnya, 
guru member kesempatan kepada perwakilan kelompok masing masing untuk 
membacakan hasil pengerjaan LKK di depan kelas. Langkah selanjutnya LKK 
ditukarkan dengan kelompok lain, kemudian guru dan siswa bersama-sama 
mencocokan hasil jawaban. Kemudian kelompok dengan poin tertinggi 



 
 

mendapat aplaus dari guru dan siswa. Pada akhir kegiatan inti yaitu siswa dan 
guru melakukan konfirmasi terhadap materi yang telah disampaikan. Guru 
mengakhiri pembelajaran dengan pemberian salam.  
 Pada saat pelaksanaan pembelajaran dilakukan pengamatan oleh 
observer (guru teman sejawat) berdasar lembar pengamatan aktivitas siswa yang 
sudah dipersiapkan. Skor rata-rata hasil pengamatan aktivitas siswa pada siklus 1 
pertemuan pertama adalah 76,1 dengan kategori cukup. 
 

c. Refleksi 
  Dari data hasil pertemuan observasi pada siklus 1 pertemuan pertama 
kerja kelompok pada siswa belum padu dan efektif. Dari hasil pelaksanaan 
pembelajaran, siswa sudah mulai aktif akan tetapi interaksi antara guru dan siswa 
belum maksimal. 
 Keterangan di atas dikarenakan siswa belum pernah mencoba model 
pembelajaran kooperatif tipe TAI. Untuk pertemuan kedua diusahakan lebih baik 
dari pertemuan pertama.  
 

 2. Pertemuan Kedua  
 a. Perencanaan 

Perencanaan pertemuan kedua ini dirancang untuk memperbaiki 
kekurangan yang ada pada pertemuan pertama dan melanjutkan materi 
berikutnya. Pertama yang dilakukan adalah menyusun RPP yang sesuai dengan 
langkah-langkah model pembelajaran TAI. Mempersiapkan materi dari berbagai 
buku, dikarenakan setiap buku kadang tidak komplit dalam menyajikan materi. 
Merancang alat pengumpul data berupa tes tertulis dan lembar kerja kelompok 
siswa untuk mengetahui kemampuan siswa dalam memahami materi yang baru 
disampaikan. Menyusun lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa.  

 Dikarenakan memakai model pembelajaran kooperatif, maka pembagian 
kelompok juga direncanakan. Kelompok terdiri dari anggota yang heterogen, baik 
kemampuan berpikir, jenis kelamin dan tingkat kenakalan siswa. Pembagian 
kelompok mengambil dari data hasil belajar IPA sebelum penelitian dilaksanakan. 



 
 

Jumlah kelompok 6, terdiri dari 6 siswa, anggota kelompok sama seperti pada 
pertemuan pertama. 
 

b. Pelaksanaan Tindakan dan Observasi 
Pelaksanaan tindakan pada siklus 1 terdiri dari tiga pertemuan. 

Pelaksanaan tindakan setiap satu pertemuan berlangsung selama 70 menit (2 jam 

pelajaran). Pelaksanaan tindakan siklus 1 pertemuan pertama dilaksanakan pada 
tanggal 9 Nopember 2013. Pada kegiatan awal pembelajaran, guru mengawalinya 
dengan mengucap salam untuk mengkondisikan siswa siap menerima  pelajaran, 
melakukan presensi siswa dan melakukan apersepsi menanyakan pada siswa. 
“Apakah kalian pernah sakit perut atau beberapa hari tidak buang air besar?”, 
kemudian mengajak siswa untuk mencoba mendeskripsikan pemahaman siswa. 
Hal ini dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman awal siswa berkenaan 
dengan materi yang akan dipelajari. Selanjutnya siswa menyimak tujuan 
pembelajaran dan langkah-langkah pembelajaran yang disampaikan oleh guru. 

Kegiatan inti pembelajaran dimulai siswa dengan bergabung dalam 
kelompok masing-masing dengan membentuk kelompok yang terdiri dari 6 
siswa. Selanjutnya siswa menyimak materi “Penyakit pada alat pencernaan” yang 
disampaikan oleh guru. Kemudian guru mulai membimbing dan memotivasi 
siswa belajar dalam kelompok untuk menyelesaikan lembar kreja kelompok 
(LKK). Selanjutnya, siswa yang sudah paham materi mulai menjelaskan kepada 
teman kelompoknya yang belum paham. Kemudian tiap kelompok melengkapi 
jawaban LKK seuai dengan petunjuk yang ada pada LKK. Langkah selanjutnya, 

guru member kesempatan kepada perwakilan kelompok masing masing untuk 
membacakan hasil pengerjaan LKK di depan kelas. Langkah selanjutnya LKK 
ditukarkan dengan kelompok lain, kemudian guru dan siswa bersama-sama 
mencocokan hasil jawaban. Kemudian kelompok dengan poin tertinggi 
mendapat aplaus dari guru dan siswa. Pada akhir kegiatan inti yaitu siswa dan 
guru melakukan konfirmasi terhadap materi yang telah disampaikan dan 
memberitahu kepada siswa bahwa pertemuan berikutnya diadakan tes dengan 
materi yang diberikan pada pertemuan pertama dan kedua. Guru mengakhiri 
pembelajaran dengan pemberian salam.  



 
 

 Pada saat pelaksanaan pembelajaran dilakukan pengamatan oleh 
observer (guru teman sejawat) berdasar lembar pengamatan aktivitas siswa yang 
sudah dipersiapkan. Skor rata-rata hasil pengamatan aktivitas siswa pada siklus 1 
pertemuan pertama adalah 79,73 dengan kategori cukup. Perubahan rata-rata 
hasil pengamatan aktivitas siswa merupakan salah satu indikasi bahwa siswa 
mulai ada perubahan yang positif pada proses pembelajaran. 
 

c. Refleksi 
  Dari data hasil pertemuan observasi pada siklus 1 pertemuan kedua kerja 
kelompok pada siswa mulai padu dan efektif. Dari hasil pelaksanaan 
pembelajaran, siswa sudah mulai aktif, interaksi antara guru dan siswa mulai baik 
dengan ditandai ada beberapa siswa yang mulai aktif menjawab apersepsi guru 
dan bertanya tentang materi pembelajaran. 
 Keterangan di atas dikarenakan siswa mulai memahami model 
pembelajaran kooperatif tipe TAI. Untuk pelaksanaan siklus 2 diusahakan lebih 
baik dari siklus 1.  
 

 3. Pertemuan Ketiga 
 Pertemuan ketiga dilaksanakan pada tanggal 14 Nopember 2013. Pada 
pertemuan ketiga siklus 1 ini guru memberikan soal evaluasi dengan alokasi waktu 

sekitar 50 menit. Kemudian setelah siswa selesai mengerjakan guru membahas 
jawaban dari soal bersama-sama dengan siswa. Setelah selesai guru kemudian 
menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam. 

 
4.1.3 Pelaksanaan Siklus 2 
 1. Pertemuan Pertama  
 a. Perencanaan 

Langkah perencanaan siklus 2 pertemuan pertama yaitu menyusun RPP 
yang sesuai dengan langkah-langkah model pembelajaran TAI. Mempersiapkan 
materi dari berbagai buku, dikarenakan setiap buku kadang tidak komplit dalam 
menyajikan materi. Merancang alat pengumpul data berupa tes tertulis dan lembar 
kerja kelompok siswa untuk mengetahui kemampuan siswa dalam memahami 



 
 

materi yang baru disampaikan. Menyusun lembar observasi untuk mengamati 
aktivitas siswa.  
 Dikarenakan memakai model pembelajaran kooperatif, maka pembagian 
kelompok juga direncanakan. Kelompok terdiri dari anggota yang heterogen, baik 
kemampuan berpikir, jenis kelamin dan tingkat kenakalan siswa. Pembagian 
kelompok mengambil dari data hasil belajar IPA sebelum penelitian dilaksanakan. 
Jumlah kelompok 6, terdiri dari 6 siswa, anggota tiap-tiap kelompok sama seperti 
pada siklus 1. 
 

b. Pelaksanaan Tindakan dan Observasi 
Pelaksanaan tindakan pada siklus 1 terdiri dari tiga pertemuan. 

Pelaksanaan tindakan setiap satu pertemuan berlangsung selama 70 menit (2 jam 
pelajaran). Pelaksanaan tindakan siklus 1 pertemuan pertama dilaksanakan pada 
tanggal 16 Nopember 2013. Pada kegiatan awal pembelajaran, guru 
mengawalinya dengan mengucap salam untuk mengkondisikan siswa siap 
menerima pelajaran, melakukan presensi siswa dan melakukan apersepsi 
menanyakan pada siswa. “Apabila kalian sedang makan di rumah, tahukah kalian 
fungsi makanan yang kalian makan bagi tubuh?”, kemudian mengajak siswa untuk 
mencoba mendeskripsikan pemahaman siswa. Hal ini dilakukan untuk 
mengetahui tingkat pemahaman awal siswa berkenaan dengan materi yang 
akan dipelajari. Selanjutnya siswa menyimak tujuan pembelajaran dan langkah-
langkah pembelajaran yang disampaikan oleh guru. 

Kegiatan inti pembelajaran dimulai siswa dengan bergabung dalam 

kelompok masing-masing dengan membentuk kelompok yang terdiri dari 6 
siswa. Selanjutnya siswa menyimak materi “Makanan bergizi” yang disampaikan 
oleh guru. Kemudian guru mulai membimbing dan memotivasi siswa belajar 
dalam kelompok untuk menyelesaikan lembar kreja kelompok (LKK). 
Selanjutnya, siswa yang sudah paham materi mulai menjelaskan kepada teman 
kelompoknya yang belum paham. Kemudian tiap kelompok melengkapi 
jawaban LKK seuai dengan petunjuk yang ada pada LKK. Langkah selanjutnya, 
guru member kesempatan kepada perwakilan kelompok masing masing untuk 
membacakan hasil pengerjaan LKK di depan kelas. Langkah selanjutnya LKK 



 
 

ditukarkan dengan kelompok lain, kemudian guru dan siswa bersama-sama 
mencocokan hasil jawaban. Kemudian kelompok dengan poin tertinggi 
mendapat aplaus dari guru dan siswa. Pada akhir kegiatan inti yaitu siswa dan 
guru melakukan konfirmasi terhadap materi yang telah disampaikan. Guru 
mengakhiri pembelajaran dengan pemberian salam.  
 Pada saat pelaksanaan pembelajaran dilakukan pengamatan oleh 
observer (guru teman sejawat) berdasar lembar pengamatan aktivitas siswa yang 
sudah dipersiapkan. Skor rata-rata hasil pengamatan aktivitas siswa pada siklus 1 
pertemuan pertama adalah 81,77 dengan kategori baik. 
 

c. Refleksi 
  Dari data hasil pertemuan observasi pada siklus 2 pertemuan pertama 
kerja kelompok pada siswa sudah padu dan efektif. Dari hasil pelaksanaan 
pembelajaran, siswa sudah aktif, interaksi antara guru dan siswa sudah berjalan 
baik. Beberapa siswa yang biasanya ramai sudah mulai memperhatikan materi 
dan aktif bertanya kepada guru atau kepada temannya tentang materi. 
 Keterangan di atas dikarenakan siswa sudah memahami model 
pembelajaran kooperatif tipe TAI. Untuk pertemuan kedua diusahakan lebih baik 
dari pertemuan pertama.  
 

 2. Pertemuan Kedua  
 a. Perencanaan 

Perencanaan pertemuan kedua ini dirancang untuk memperbaiki 
kekurangan yang ada pada pertemuan pertama dan melanjutkan materi 
berikutnya. Pertama yang dilakukan adalah menyusun RPP yang sesuai dengan 
langkah-langkah model pembelajaran TAI. Mempersiapkan materi dari berbagai 
buku, dikarenakan setiap buku kadang tidak komplit dalam menyajikan materi. 

Merancang alat pengumpul data berupa tes tertulis dan lembar kerja kelompok 
siswa untuk mengetahui kemampuan siswa dalam memahami materi yang baru 
disampaikan. Menyusun lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa.  
 Dikarenakan memakai model pembelajaran kooperatif, maka pembagian 
kelompok juga direncanakan. Kelompok terdiri dari anggota yang heterogen, baik 



 
 

kemampuan berpikir, jenis kelamin dan tingkat kenakalan siswa. Pembagian 
kelompok mengambil dari data hasil belajar IPA sebelum penelitian dilaksanakan. 
Jumlah kelompok 6, terdiri dari 6 siswa, anggota kelompok sama seperti pada 
pertemuan pertama. 
 

b. Pelaksanaan Tindakan dan Observasi 
Pelaksanaan tindakan pada siklus 1 terdiri dari tiga pertemuan. 

Pelaksanaan tindakan setiap satu pertemuan berlangsung selama 70 menit (2 jam 
pelajaran). Pelaksanaan tindakan siklus 1 pertemuan pertama dilaksanakan pada 
tanggal 21 Nopember 2013. Pada kegiatan awal pembelajaran, guru 
mengawalinya dengan mengucap salam untuk mengkondisikan siswa siap 
menerima  pelajaran, melakukan presensi siswa dan melakukan apersepsi 
menanyakan pada siswa. “Apabila kalian sedang makan di rumah, terdiri dari apa 
sajakah yang kalian makan?”, kemudian mengajak siswa untuk mencoba 
mendeskripsikan pemahaman siswa. Hal ini dilakukan untuk mengetahui tingkat 
pemahaman awal siswa berkenaan dengan materi yang akan dipelajari. 
Selanjutnya siswa menyimak tujuan pembelajaran dan langkah-langkah 
pembelajaran yang disampaikan oleh guru. 

Kegiatan inti pembelajaran dimulai siswa dengan bergabung dalam 
kelompok masing-masing dengan membentuk kelompok yang terdiri dari 6 
siswa. Selanjutnya siswa menyimak materi “makanan bergizi seimbang dan cara 
mengolah makanan” yang disampaikan oleh guru. Kemudian guru mulai 
membimbing dan memotivasi siswa belajar dalam kelompok untuk 

menyelesaikan lembar kreja kelompok (LKK). Selanjutnya, siswa yang sudah 
paham materi mulai menjelaskan kepada teman kelompoknya yang belum 
paham. Kemudian tiap kelompok melengkapi jawaban LKK seuai dengan 
petunjuk yang ada pada LKK. Langkah selanjutnya, guru member kesempatan 
kepada perwakilan kelompok masing masing untuk membacakan hasil 
pengerjaan LKK di depan kelas. Langkah selanjutnya LKK ditukarkan dengan 
kelompok lain, kemudian guru dan siswa bersama-sama mencocokan hasil 
jawaban. Kemudian kelompok dengan poin tertinggi mendapat aplaus dari guru 
dan siswa. Pada akhir kegiatan inti yaitu siswa dan guru melakukan konfirmasi 



 
 

terhadap materi yang telah disampaikan dan memberitahu kepada siswa bahwa 
pertemuan berikutnya diadakan tes dengan materi yang diberikan pada 
pertemuan pertama dan kedua. Guru mengakhiri pembelajaran dengan 
pemberian salam.  
 Pada saat pelaksanaan pembelajaran dilakukan pengamatan oleh 
observer (guru teman sejawat) berdasar lembar pengamatan aktivitas siswa yang 
sudah dipersiapkan. Skor rata-rata hasil pengamatan aktivitas siswa pada siklus 1 
pertemuan pertama adalah 84,42 dengan kategori baik. Perubahan rata-rata hasil 
pengamatan aktivitas siswa merupakan salah satu indikasi bahwa siswa terus 
berubah ke arah yang positif pada proses pembelajaran, perubahan yang dimulai 

pada siklus 1 pertemuan pertama. 
 

c. Refleksi 
  Dari data hasil pertemuan observasi pada siklus 2 pertemuan kedua kerja 
kelompok pada siswa sudah padu dan efektif. Dari hasil pelaksanaan 
pembelajaran, siswa sudah aktif, interaksi antara guru dan siswa sudah baik 
dengan ditandai siswa aktif menjawab apersepsi guru dan bertanya tentang materi 
pembelajaran. 
  

 3. Pertemuan Ketiga 

 Pertemuan ketiga dilaksanakan pada tanggal 23 Nopember 2013. Pada 
pertemuan ketiga siklus 2 ini guru memberikan soal evaluasi dengan alokasi waktu 
sekitar 50 menit. Kemudian setelah siswa selesai mengerjakan guru membahas 
jawaban dari soal bersama-sama dengan siswa. Setelah selesai guru kemudian 
menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam. 
 

4.2  Pembahasan Hasil Penelitian Tindakan Kelas 
4.2.1 Siklus 1 
  Hasil yang diperoleh dari perlakuan tindakan kelas menggunakan model TAI pada 
siklus I  yaitu siswa yang tuntas dengan nilai ≥75 sebanyak 24 siswa dan siswa yang 
belum tuntas 12 siswa. Data pada siklus 1 dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
 

 



 
 

Tabel.4.3 
Distribusi Ketuntasan Hasil Belajar Siswa pada Siklus 1 

Kriteria Frekuensi Persentase (%) Skor Ketuntasan 
≥75 Tuntas 24 66,7% 
<75 Tidak Tuntas 12 33,3% 

Jumlah 36 100 
 
 Berdasarkan tabel di atas ketuntasan hasil belajar pada siklus 1 dapat 
digambarkan dengan diagram lingkaran di bawah ini. 

 
 Gambar 4.2 

Ketuntasan Hasil Belajar Siswa pada Siklus 1 
  
 Adapun skor minimal siswa 69, skor maksimal siswa 88 dan skor rata-rata 

keseluruhan siswa pada siklus 1 yaitu 76,6. Data disajikan pada tabel 4.4 dibwah ini.  

Tabel 4.4 
Distribusi Hasil Belajar pada Siklus 1 

 
Skor Minimal Skor Maksimal Skor Rata-rata 

69 88 76,6 
 

4.2.2 Siklus 2 
  Hasil yang diperoleh dari perlakuan tindakan kelas menggunakan model TAI pada 
siklus 2  yaitu siswa yang tuntas dengan nilai ≥75 sebanyak 33 siswa dan siswa yang 
belum tuntas 3 siswa. Data pada siklus 2 dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel.4.5 
Distribusi Ketuntasan Hasil Belajar Siswa pada Siklus 2 

Kriteria Frekuensi Persentase (%) Skor Ketuntasan 
≥75 Tuntas 33 91,7% 
<75 Tidak Tuntas 3 8,3% 

Jumlah 36 100 

Tuntas
66.70%

Tidak Tuntas
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Tuntas
Tidak Tuntas



 
 

 Berdasarkan tabel di atas ketuntasan hasil belajar pada siklus 2 dapat 
digambarkan dengan diagram lingkaran di bawah ini. 
 

 
 Gambar 4.3 

Ketuntasan Hasil Belajar Siswa pada Siklus 2 
  
 Adapun skor minimal siswa 74, skor maksimal siswa 98 dan skor rata-rata 
keseluruhan siswa pada siklus 2 yaitu 84,5. Data disajikan pada tabel 4.6 dibwah ini.  

Tabel 4.6 
Distribusi Hasil Belajar pada Siklus 2 

 
Skor Minimal Skor Maksimal Skor Rata-rata 

69 88 76,6 
 
 Dari hasil te siklus 2 di dapat distribusi skor tes pada tabel 4.7 di bawah ini. 

Tabel 4.7 
Distribusi Skor Tes pada Siklus 2 

Skor Frekuensi Persentase (%) 

70-74 3 8,33 

75-79 0 0 

80-84 7 19,44 

85-89 18 50 

90-94 5 13,89 

95-100 3 8,33 

Jumlah 36 100% 

  
Dari tabel di atas diperoleh data bahwa siswa yang mendapat nilai ≥80 sebanyak 

33 siswa dan 3 siswa mendapat nilai < 75. Yang mana persentase terbesar pada rentang 

nilai 85-89. 
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4.2.3 Pembahasan Analisis Komparatif Hasil Belajar Pra Siklus, Siklus 1 dan 
Siklus 2 

 Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa kelas 5 SD N Bendar dilakukan 
dengan cara membandingkan hasil belajar siswa pada pra siklus, siklus 1, dan siklus 2. 
Analis data dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut ini. 

 
Tabel 4.8 

Distribusi Ketuntasan Hasil Belajar Pra Siklus, Siklus 1 dan Siklus 2 

Ketuntasan Pra Siklus Siklus 1 Siklus 2 
Frekuensi (%) Frekuensi (%) Frekuensi (%) 

Tuntas 13 36,111% 24 66,7% 33 91,7% 
Tidak Tuntas 23 63,9% 12 33,3% 3 8,3% 

Jumlah 36 100% 36 100% 36 100% 
 
Dari tabel di atas dapat dilihat peningkatan hasil belajar siswa dari kondisi awal 

sampai siklus II. Nilai yang di atas KKM 75 pada kondisi awal sebanyak 13 siswa, 
meningkat menjadi 24 siswa pada siklus 1. Kemudian pada siklus 2 meningkat lagi 
menjadi 33 siswa. Dari tabel diatas dapat dilihat diagram batang seperti pada gambar 4.4 
di bawah ini. 

 
Gambar 4.4 

Diagaram Batang Distribusi Ketuntasan Hasil Belajar Pra Siklus, Siklus 1 dan Siklus 2 
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Dari hasil belajar siswa dari kondisi awal sampai dengan siklus 2 dapat dilihat 
kenaikan nilai minimal, nilai maksimal, dan nilai rata-rata pada tabel 4.9 di bawah. 

Tabel 4.9 
Kenaikan Nilai pada Pra Siklus, Siklus 1, dan Siklus 2 

Jenis-Jenis Nilai Pra Siklus Siklus 1 Siklus 2 
Nilai Terendah 47 69 74 
Nilai Tertinggi 79 88 98 
Nilai Rata-rata 65,67 76,6 84,5 

 
Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai terendah, nilai teringgi, dan nilai rata-rata 

mengalami kenaikan. Data dari tabel 4.9 dapat dilihat dalam diagram batang di bawah ini. 

 
Gambar 4.5 

Diagram Batang Kenaikan Nilai pada Pra Siklus, Siklus 1, dan Siklus 2 
 

Berdasarkan tindakan dalam penelitian pembelajaran IPA pada siswa kelas V 
SDN Bendar Kecamatan Juwana Kabupaten Pati bahwa ada peningkatan hasil belajar. 
Pada kondisi awal di kelas 5 SD Negeri Bendar Pati skor rata- rata 65,667  dan  setelah  
diadakan tindakan penelitian pada siklus 1 skor rata-rata menjadi 76,6 dengan skor 
tertinggi 88 dan skor terendah 69. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat  peningkatan 
hasil belajar dengan tingkat ketuntasan siswa 66,7% dari jumlah siswa sebanyak 36 siswa, 
dan yang belum tuntas terdapat 33,3% siswa. Karena nilai rata-rata siklus 1 belum 
mencapai ≥80 dan ketuntasan siswa belum mencapai ketuntasan klasikal 75%, sehingga 
perlu diadakan pelaksanaan tindakan siklus 2.  

Pada penelitian siklus 2 ketuntasan hasil belajar sebesar 91,7%, siswa yang 

belum tuntas 8,3% dan skor rata-rata 84,5 dengan skor tertinggi 98 dan skor terendah 74. 
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Karena ketuntasan siklus 2 adalah 91,7% siswa dan nilai rata-rata 84,5 maka telah 
mencapai syarat ketuntasan target penelitian ini, target dari penelitian ini yaitu siswa yang 
tuntas 75% dan nilai rata-rata keseluruhan siswa ≥80. Oleh sebab itu, pelaksanaan 
perbaikan siklus ini dapat diakhiri pada siklus 2.  

Hipotesis tindakan dalam penelitian ini terbukti bahwa dengan menggunakan 
model pembelajaran kooperatif tipe TAI maka hasil belajar siswa kelas 5 SD Negeri 
Bendar Pati semester 1 tahun pelajaran 2013/2014 diduga akan meningkat. 

Hasil tes kondisi awal yaitu didapatkan ketuntasan belajar 13 siswa tuntas dengan 
persentase 36,11% dari 36 siswa. Hasil tes kondisi awal bila dibandingkan dengan hasil 
tes kondisi akhir didapatkan 33 siswa tuntas dengan persentase 91,7%. Kesimpulan dari 

penelitian ini yaitu didapatkan peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan 
model pembelajaran kooperatif tipe TAI. Peningkatan hasil belajar ini disebabkan karena 
dalam proses pembelajaran terdapat langkah-langkah yang dilakukan oleh siswa yaitu 
kelompok heterogen dengan siswa yang sudah menguasai materi membantu teman 
kelompoknya yang belum menguasai materi. Dan dengan bantuan guru, siswa yang 
belum paham menjadi cepat memahami materi. Sehingga ingatan siswa menjadi kuat 
dalam menyimpan materi yang baru disampaikan, dikarenakan mendengarkan 2 kali 
penjelasan yaitu dari guru dan teman kelompoknya. 

Penelitian ini relevan dengan Lutfitrihana pada tahun 2011 hal ini terjadi karena 
peserta didik aktif dalam proses pembelajaran dan guru menggunakan model 
pembelajaran yang belum pernah dilaksanakan oleh siswa, yakni menggunakan model 
pembelajaran tipe TAI. Penelitian ini juga sejalan dengan saudara Roifana, Kuniawati, dan 
Tanjung pada tahun 2012 karena keberhasilan dalam melatih siswa untuk kerja kelompok 
menjadikan suasana pembelajaran lebih aktif dan efektif. 

Persamaan penelitian ini dengan para peneliti di atas yaitu meningkatkan hasil 
belajar siswa. Persentase ketuntasan siswa sama-sama melebihi ketuntasan klasikal. Nilai 

terendah siswa juga sama-sama mangalami peningkatan. Nilai tertinggi siswa juga 
mengalami peningkatan, dan nilai rata-rata keseluruhan siswa juga mengalami 
peningkatan. 

Perbedaan penelitian ini dengan para peneliti di atas terletak pada tempat dan 
waktu yang berbeda. Disamping itu perbedaan yang lainnya yaitu pada mata pelajaran 



 
 

yang dijadikan subjek penelitian. Saudara Lutfitrihana, Roifana dan Kurniawati, mata 
pelajaran yang dipakai yaitu matematika. Sauadara Tanjung mata pelajaran yang dipakai 
yaitu IPS. Sedangkan pada penelitian ini memakai mata pelajaran IPA kelas 5 semester 1. 

Kesimpulan dari penelitian tindakan kelas ini yaitu penerapan model pembelajaran 
kooperatif tipe TAI dapat meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa kelas 5 SD Negeri 
Bendar Kabupaten Pati pada semester 1 tahun ajaran 2013-2014. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




