


dan guru lebih aktif dari pada siswa dan menyebabkan kondisi seperti ini, siswa 

menjadi sulit untuk memahami materi pelajaran. Melihat kondisi pembelajaran 

yang monoton, penjelasan materi kurang jelas, berdampak pada hasil belajar 

siswa kelas VI dalam menerima materi pada mata pelajaran IPA Semeter 1 dan 

dalam mengerjakan soal-soal kelas VI mata pelajaran IPA Semester 1. Berikut 

hasil belajar siswa yang diperoleh pada waktu kondisi awal sebelum melakukan 

tindakan. 

Tabel. 4.1 

Distribusi Skor Tes Kondisi Prasiklus 

Nilai Frekuensi 

Persentase 

(%) 

Jml=N * 

F 

63 2 10 126 

64 1 5 64 

65 2 10 130 

66 3 15 198 

67 1 5 67 

68 3 15 204 

69 3 15 207 

71 3 15 213 

74 2 10 148 

Jumlah 20 100 1357 

  

Rata-rata 67.85 

 

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa dengan KKM 70, sebagian besar (75 %) 

siswa belum tuntas, sehingga harus diadakan perbaikan atau remidi. Hasil 

belajar siswa yang diperoleh dari tes tersebut, menunjukkan bahwa yaitu skor 

minimal yang dicapai siswa sebesar 63, skor maksimal 74.  

Berdasarkan observasi hasil belajar siswa kelas VI SDN Ngurensiti 02 

Kecamatan Wedarijaksa Pati sebelum dilaksanakan penelitian pada awal 

semester I tahun pelajaran 2011/2012, banyak siswa yang kurang aktif dalam 

mengikuti proses pembelajaran khususnya mata pelajaran IPA. Hal tersebut 

mempengaruhi perolehan nilai ulangan siswa. Setiap tes evaluasi banyak siswa 

yang perolehan nilainya di bawah KKM. KKM yang ditetapkan dalam semester 

I sebesar 70, sehingga 75 % siswa yang mengikuti program remedial.  Adapun 



distribusi skor siswa hampir merata yang dicapai oleh persentase siswa antara 5 

-15%. Persoalan yang dialami adalah 75 % siswa belum mencapai tuntas, 

merupakan persentase yang cukup besar. Apalagi rata-rata yang masih dibawah 

KKM yaitu sebesar 67,85. Berdasarkan tabel 4.1, distribusi hasil belajar siswa 

dapat dijelaskan melalui grafik garis di bawah ini pada gambar 4.1.  

Gambar 4.1. 

Distribusi Skor Tes Kondisi Prasiklus 

 

 

Berdasarkan hasil pelaksanaan siklus 1, distribusi ketuntasan  belajar 

siswa dapat dijelaskan melalui tabel 4.2 di halaman berikut. 

Tabel 4.2 

Distribusi Ketuntasan Belajar Prasiklus 

Kategori Jumlah Siswa Persen ( % ) 

1. Tuntas dengan skor 70 5 25.00 

2.Belum tuntas dengan skor < 70 15 75.00 

 

Tabel 4.2 menunjukkan kondisi kelas yang kurang begitu baik, terjadi 

kegagalan dalam proses pembelajaran, sehingga seolah-olah pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru tidak ada artinya, sehingga sebenarnya tanpa 



pembelajaranpun, ya kemampuan siswa seperti itu. Kondisi tersebut secara 

lebih jelas ditunjukkan juga melalui gambar 4.2 tentang perbandingan 

ketuntasan belajar IPA tentang menentukan cirri-ciri bagian tumbuhan bagi 

siswa kelas VI SDN Ngurensiti Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati pada 

semester I tahun 2011/2012 pada kondisi pra siklus disajikan berikut ini. 

Gambar 4.2  

Diagram Ketuntasan Belajar Pada Prasiklus 

 

 

 

 

 

 

4.2 Deskripsi Pelaksanaan Siklus I 

Kegiatan pelaksanaan siklus I adalah pemberian tindakan dalam 

pembelajaran untuk meningkatkan prestasi belajar IPA dalam menentukan 

volume bagi siswa kelas VI Sekolah Dasar Negeri Ngurensiti 02 Kecamatan 

Wedarijaksa Kabupaten Pati pada semester I tahun pelajaran 2011/2012 

melalui penggunaan media realita. Dalam pelaksanaan siklus I ini melalui 3 

tahapan kegiatan, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan tindakan dan 

pengamatan, dan refleksi. Penjelasan masing-masing tahap sebagai berikut. 



a. Tahap Perencanaan (planning) 

Perencanaan tindakan dalam siklus I dapat diuraikan sebagai berikut  

1. Pemilihan materi dan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP).  

2. Penyusunan RPP 

3. Mempersiapkan instrumen pengumpulan data berupa butir soal tes 

4. Mempersiapkan instrumen pengumpulan data yang berupa lembar 

observasi atau lembar pengamatan. 

Materi yang dipilih dalam penelitian ini adalah ciri-ciri khusus yang 

dimiliki tumbuhan. Pelaksanaan pembelajaran sesuai pokok bahasan yang 

dipilih dalam siklus I tentang cirri-ciri khusus yang dimiliki tumbuhan. 

Dengan pokok bahasan tersebut dilanjutkan dengan menyusun RPP 

 

b. Tahap Pelaksanaan Tindakan dan Pengamatan 

Pembelajaran IPA pada siklus I dilaksanakan dua kali pertemuan 

dengan kompetensi dasar Mendeskripsikan hubungan antara ciri-ciri khusus 

yang dimiliki tumbuhan. Pertemuan pertama guru menjelaskan materi dengan 

menggunakan tumbuhan nyata yang dibawa ke dalam kelas, sedangkan 

pertemuan ke 2 untuk berdiskusi dan evaluasi. 

Pada kegiatan awal pembelajaran untuk memotivasi siswa guru 

memberi pertanyaan “pernahkah kalian mengamati tumbuhan?, tumbuhan apa 

saja yang ada disekitarmu?” kemudian dilanjutkan pada bagian inti, langkah-

langkahnya antara lain: 

1. Guru mejelaskan pengertian tumbuhan 

2. Guru dan siswa melakukan tanya jawab tentang cirri-ciri 

tumbuhan. 

3. Siswa diminta untuk menyebutkan apa saja tumbuhan yang ada 

disekitar lingkungan mereka. 



4. Guru menjelaskan cirri-ciri tumbuhan dengan menggunakan 

tumbuhan langsung dan siswwa memperhatikan sambil melihat 

langsung tumbuhan yang dibawa guru ke dalam kelas. 

5. Guru membagi siswa menjadi 4 kelompok 

6. Guru membagi lembar kerja 

7. Siswa mengerjakan lembar kerja dan berdiskusi dengan 

kelompoknya 

8. Masing-masing kelompok membacakan hasil diskusi dan 

kelompok lain menanggapinya. 

Sedangkan pada kegiatan penutup guru memberikan pemantapan 

konsep materi pembelajaran pada siswa. 

Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan media realia, 

dilaksanakan didalam kelas. Keseluruhan jumlah siswa dibagi menjadi 4 

kelompok. Siswa mengamati tumbuhan yang dibawa guru ke dalam kelas. 

Guru membimbing siswa dan membantu siswa jika ada kesulitan. Setelah 

melakukan pengamatan, guru membagikan lembar kerja pada masing-masing 

kelompok. Guru membimbing siswa untuk berkumpul dengan anggota 

kelompoknya. Setelah siswa mengerjakan lempar kerja, siswa mendiskusikan 

hasil kerja setiap kelompok. Masing-masing kelompok diberi kesempatan 

untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya. Selain itu setiap kelompok 

juga berkesempatan untuk menanggapi kelompok lain. Guru membimbing 

jalannya diskusi, dan membantu siswa menjawab pertanyaan yang tidak bisa 

dijawab kelompok lain. 

Pada saat pembelajaran, peneliti meminta bantuan kepada observer 

(guru kelas) dan teman sejawat untuk mengamati jalannya pembelajaran dari 

awal hingga akhir dengan cara mengisi lembar observasi serta mengambil 

foto selama pembelajaran berlangsung. Aspek-aspek yang diamati dalam 

penggunaan media realita adalah belajar dalam kelompok besar, hasil diskusi 

siswa serta hasil evaluasi siswa. Hasil dari observasi tersebut dijadikan 

refleksi bagi peneliti. Kelemahan-kelemahan terjadi menjadi perhatian dan 



sekaligus menjadi tolak ukur bagi peneliti untuk ditindak lanjuti dan 

diperbaiki pada penggunaan permainan kartu pada siklus II. 

Pembelajaran pertemuan ke dua pada siklus I pada pemahaman materi, 

evaluasi, remidi pengayaan. Adapun langkah-langkah pertemuan ke-2 siklus I 

adalah pada kegiatan awal guru mengingatkan kembali materi yang diajarkan 

pada pertemuan pertama, pada kegiatan ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

adalah; 

1. Guru dan siswa melakukan tanya jawab tentang cirri-ciri khusus 

tumbuhan dengan menggunakan media realita. 

2. Siswa mengulas soal atau contoh yang diperikan guru pada pertemuan 

sebelumnya. 

3. Guru memberi beberapa contoh kembali agar siswa lebih memahami ciri-

ciri khusus tumbuhan. 

4. Guru membagi lembar evaluasi. 

Pada pertemuan ke-2 ini, guru melakukan tanya jawab dengan siswa. 

Siswa bersama-sama menjawab pertanyaan guru. Selain itu siswa juga 

menunjuk salah satu siswa dengan satu pertanyaan. Jika siswa tersebut tidak 

mampu menjawab pertanyaan, peneliti melempar pertanyaan tersebut kepada 

siswa lain. Setelah melakukan tanya jawab, guru membagi lembar evaluasi, 

peneliti memberi kesempatan kepada siswa untuk mengerjakan soal-soal 

tersebut, dengan tidak membuka buku dan peneliti melarang siswa berdiskusi 

dengan temannya. Selesai mengerjakan soal, penerliti bersama siswa 

membahas jawaban soal tersebut. Dan peneliti memberikan remidi bagi siswa 

yang nilainya di bawah KKM 60. Pada kegiatan akhir pembelajaran guru dan 

siswa bersama-sama merefleksi dari semua kegiatan yang sudah dilaksanakan 

pada pertemuan pertama dan kedua. 

Sesuai rencana pada pengamatan ini, proses pengumpulan data dengan 

tehnik observasi dilakukan pada saat pembelajaran yang dibantu oleh observer 

(guru kelas). Observer mengisi lembar observasi yang sudah disediakan oleh 

peneliti. Setelah itu ada teman sejawat yang ikut melakukan observasi dengan 

cara mengambil gambar selama pelaksanaan pembelajaran. Observasi 



langsung ini dilakukan untuk mengamati dan mengumpulkan data dari 

penggunaan media realita serta ada tidaknya hambatan-hambatan yang 

mengganggu proses pembelajaran yang mengakibatkan ketidaktuntasan siswa 

terhadap hasil belajar.  

Pembelajaran dengan menggunakan media realita dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas VI SD Ngurensiti 02 untuk mengikuti 

hasil belajar digunakan lembar evaluasi. Lembar evaluasi ini dibuat oleh 

peneliti dan dikerjakan oleh siswa setelah pembelajaran. Adapun Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) yang harus dicapai siswa adalah 70. lembar soal 

terdiri dari 2 soal dengan 10 soal pilihan ganda, dan 5 soal isian. Jika ada 

siswa yang dapat nilai kurang dari 70 maka siswa tersebut dikatakan belum 

tuntas dan harus mengikuti remidi. Sedangkan siswa yang sudah mencapai 

KKM atau lebih dari 70 dikatakan tuntas dan tidak mengikuti remidi. Untuk 

memperoleh hasil evaluasi siswa, pedoman penilaiannya sbb : 

I.  = B x 1 

  =  10 x 1 

  = 10 

II  = B x 2 

  = 5 X 2 

  =  10 
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Hasil Belajar Siklus I 

Setelah mengadakan test. Adapun data yang diperoleh peneliti. 

Data tersebut diperoleh dan hasil evaluasi siswa. Setelah 

Keterangan : 

I =Pilihan Ganda 

II=Isian 

B=Jawaban Betul 

N= Nilai Akhir 



mengumpulkan jawaban siswa, peneliti melakukan penelitian dan 

mendata nilai-nilai tersebut. Kemudian peneliti menggolongkan nilai-

nilai tersebut ke dalam KKM 70 yang sudah ditentukan. Nilai dibawah 

KKM dikatakan belum tuntas dan harus melakukan remidi, sedangkan 

nilai yang sudah di atas KKM dikatakan tuntas. Berikut ini tabel 4.3 

adalah distribusi skor tes kelas VI yang diperoleh peneliti pada siklus 

I. 

Tabel 4.3 

Distribusi Skor Tes Pada Siklus I 

Nilai Frekuensi 

Persentase 

(%) 

Jml=N * 

F 

65 3 15 195 

66 1 5 66 

67 3 15 201 

68 3 15 204 

69 1 5 69 

70 1 5 70 

72 3 15 216 

75 1 5 75 

76 1 5 76 

78 1 5 78 

85 2 10 170 

Jml 20 100 1420 

  

Rata-rata 71 

 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh data bahwa, ada 9 siswa 

yang sudah mencapai KKM 70 dan dikatakan tuntas. Tetapi masih ada 

11 siswa yang harus melakukan perbaikan. Presentasi siswa yang 

mencapai KKM 70 sebesar 45%  dan yang belum mencapai KKM 

sebesar 55%. Deskripsi hasil penelitian siklus I lebih rinci dapat dilihat 

pada gambar 4.3  berikut ini.  

 

Gambar 4.3 

Distribusi Skor Tes Siklus I 

 



                

 

Berdasarkan hasil penelitian di lampiran 1, tabel dan gambar, 

telah menghasilkan 9 siswa memperoleh kriteria tunas dari KKM yang 

ditetapkan atau 45% keberhasilan dalam proses belajar mengajar dan 

11 siswa tidak tuntas atau 55%. Lebih dari 50% siswa yang tidak 

tuntas menjadi perhatian khusus untuk dicari penyebab kegagalannya.  

Secara grafik, ditampilkan melalui gambar 4.4 halaman berikut ini 

Selanjutnya ketuntasan belajar siswa pada siklus I diterngkan 

melalui tabel 4.4 halaman berikut ini 

 

 

Gambar 4.4 

Grafik Distribusi Skor pada Siklus I 

 

 



Tabel 4.4 

Distribusi  Ketuntasan Belajar pada Siklus I 

 

Kategori Jumlah 

Siswa 

Persen ( % ) 

1. Tuntas dengan skor 70 11 55 

2. Tidak tuntas dengan skor < 70 9   45 

 

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa ketuntasan belajar yang diukur 

dengan KKM diatas atau sama dengan 70,  dicapai oleh 9  siswa  atau 

45 % dan ada 11 siswa lainnya atau sebesar 55% dari seluruh siswa 

yang ada belum mencapai ketuntasan dalam belajar IPA untuk 

menentukan cirri-ciri tumbuhan.  Ini artinya 55% dari jumlah siswa 

atau setidaknya 11 (sebelas) siswa masih mengalami kesulitan belajar 

dalam menentukan cirri-ciri tumbuhan.  

Rata-rata prestasi belajar 71, yang berada di atas KKM, satu 

satuan saja. Kondisi ini mencerminkan masih adanya yang belum 

tuntas dan memerlukan tindakan yang benar-benar tepat, sehingga 

dapat menaikkan rata-rata di atas KKM. 

 

 4.2.3 Refleksi  

Berdasarkan tahapan kegiatan yang dilakukan pada siklus I, 

peneliti telah mengatahui peningkatan nilai yang dicapai siswa setelah 

dilakukan pembelajaran mengunakan media realita pada Mata 

Pelajaran IPA Kelas VI Semester 1 Tahun Pelajaran 2011/2012 yaitu 

siswa lebih mudah memahami materi sehingga siswa mendapatkan 

nilai lebih baik. Bebarapa hal yang belum memuaskan dari 



implementasi pembelajaran dengan media realita yang peneliti 

terapkan dari lembar observasi adalah; 

1. Sewaktu guru memberikan penjelasan pada kegiatan awal, masih 

ada beberapa siswa yang membuat gaduh, 

2. Guru memberikan pertanyaan hanya ada 2 siswa yang mampu 

menjawab 

3. Ada beberapa siswa yang bermain sindiri pada saat pembelajaran 

di luar kelas 

4. Ada salah satu kelompok yang tidak berdiskusi tapi asyik 

berbicara dengan kelompoknya dan 

5. Masih ada 2 siswa yang tidak mau berdiskusi dengan anggota 

kelompoknya. 

Hal-hal yang menjadi masalah berdasarkan hasil lembar observasi 

adalah: 

1. Guru kurang dalam memberikan motivasi 

2. Guru kurang jelas dalam pembagian kelompok karna terlalu 

banyaknya anggota dalam kelompok. 

3. Belum terjelaskan semua ciri-ciri khusus tumbuhan pada waktu 

pembelajaran berlangsung sehingga pada implementasi 

penggunaan media realita pada siklus II, peneliti atau guru 

memberikan penjelasan dalam pembagian kelompok, motivasi 

siswa, tugas diluar kelas dan diskusi kelompok. Untuk perbaikan 

pada siklus II pada pembelajaran menggunakan media realita, 

dengan materi yang sama dengan siklus I. 

 

4.3 Deskripsi Pelaksanaan Siklus II 

Berdasarkan hasil refleksi pada siklus I, pelaksanaan tindakan pada 

siklus II dapat dideskripsikan sebagai berikut; 

Perencanaan 

Perencanaan dalam siklus II dapat diuraikan sebagai berikut; 



1. Memilih materi dan penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

Kegiatan siklus II pada hakikatnya merupakan perbaikan atas siklus I. 

Materi pelajaran dalam siklus II sama dengan materi pelajaran pada siklus I 

yaitu Mendeskripsikan hubungan antara ciri-ciri khusus yang dimiliki 

tumbuhan kemudian dilanjutkan dengan pembuatan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran. 

2. Pembentukan kelompok belajar siswa. Pada siklus II, pembelajaran dengan 

menggunakan media realita dengan membagi jumlah siswa dalam satu kelas 

dibagi menjadi kelompok kecil yaitu dibagi menjadi 10 kelompok masing-

masing terdiri dari  2 siswa. 

 

Implementasi tindakan dan pengamatan 

Pembelajaran IPA pada siklus II dilaksanakan 2 kali pertemuan, dengan 

kompetensi dasar Mendeskripsikan hubungan antara ciri-ciri khusus yang 

dimiliki tumbuhan. Pertemuan pertama guru menjelaskan cirri-ciri khusus 

tumbuhan lebih mendetail menggunakan media realita, sedangkan pada 

pertemuan kedua melakukan tanya jawab dan mengerjakan lembar evaluasi. 

Pada kegiatan awal langkah-langkahnya antara lain : 

1. Berdo‟a bersama, 

2. Guru membuka pelajaran, kemudian mengabsen siswa, 

3. Guru memberitahukan yang akan diajarkan yaitu IPA. Kemudian 

dilanjutkan pada kegiatan inti yang langkah-langkahnya antara lain: 

a. Guru membagi siswa menjadi 10 kelompok 

b. Siswa diajak keluar kelas dan berkumpul dengan kelompoknya masing-

masing. 

c. Guru membimbing siswa selama observasi 

d. Siswa diminta untuk mencacat cirri-ciri khusus pada tumbuhan yang 

diamatinya. 

e. Siswa diminta untuk berdiskusi dengan anggota kelompoknya dan 

mencatat cirri-ciri tumbuhan yang amatinya. 

f. Masing-masing kelompok membacakan hasil diskusi, 



g. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa dan, 

h. Guru bersama siswa membahas jawaban siswa. 

i. Dan kegiatan pembelajaran yang terakhir adalah: 

j. Guru bersama siswa mengumpulkan pelajaran, 

k. Guru menutup pelajaran 

Berdasarkan kelemahan-kelemahan pada siklus I, pada siklus II 

diperbaiki, sehingga saat pembelajaran siklus II berlangsung, peneliti juga 

meminta bantuan kepada observer (guru kelas) dan teman sejawat untuk 

mengamati jalannya pembelajaran dari awal hingga akhir pelajaran dengan 

cara mengisi lembar observasi yang telah disediakan. Pembelajaran 

pertemuan ke-2 pada siklus II sama dengan pertemuan ke-2 siklus I yang 

menekankan pada pemahaman materi. Adapun langkah-langkah kegiatan 

pertemuan kedua pada siklus II adalah pada kegiatan pertama, pada kegiatan 

inti kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah; 

a. Berdo‟a bersama, 

b. Guru membuka pelajaran, kemudian mengabsen siswa dan 

c. Guru memngingatkan kembali materi yang telah diajarkan pada 

pertemuan I. 

Kegiatan inti pada pertemuan kedua antara lain 

a. Guru melakukan tanya jawab tentang materi yang telah diajarkan pada 

pertemuan I, 

b. Guru membagi siswa menjadi 10 kelompok, 

c. Siswa diminta untuk memahami penjelasan guru, 

d. Guru membagi lembar kerja kepada masing-masing kelompok, 

e. Masing-masing kelompok berdiskusi dengan anggota kelompok, 

f. Guru membimbing siswa dalam berdiskusi, 

g. Masing-masing kelompok membaca hasil diskusi, 

h. Kelompok lain menanggapi hasil diskusi, 

i. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa dan 

j. Guru bersama siswa membahas hasil diskusi, 

k. Guru membagi lembar evaluasi 



Kemudian kegiatan terakhir pada pembelajaran ini antara lain : 

a. Guru bersama siswa menyimpulkan pelajaran dan 

b. Guru menutup pelajaran 

 

Observasi 

Sesuai rencana pada penelitian ini, proses pengumpulan data dengan 

tehnik observasi dilaksankan pada saat pembelajaran yang dibantu observer 

(guru kelas) dan sesudah pembelajaran dengan foto. Observasi langsung ini 

dilakukan untuk mengamati dan mengumpulkan data dan menggunakan 

alam sekitar serta ada tidaknya hambatan-hambatan yang mengganggu 

proses pembelajaran yang mengakibatkan ketidaktuntasan siswa terhadap 

hasil belajar. 

 

Refleksi 

Implementasi pembelajaran menggunakan media realita pada siklus II, 

peneliti berhasil mengatasi berbagai kendala, masalah/kesulitan yang terjadi 

pada siklus I dengan cara penjelasan materi secara detail dan memberi 

kebebasan pada siswa untuk memahami materi dengan memanfaatkan 

media realita, dan memberi kesempatan pada siswa untuk bertanya bebas. 

Ada beberapa hal dalam implementasi pembelajaran dengan 

menggunakan media realita yang menyenangkan bagi peneliti dari lembar 

observasi antara lain: siswa terlihat senang mengikuti pelajaran, siswa 

mampu berdiskusi dengan anggota kelompoknya. Selain itu siswa juga mau 

bertanya jika ada materi yang belum jelas, siswa terlihat tenang pada saat 

mengerjakan soal dan tidak menyontek. 

 

Hasil siklus II 

Selain analisis pada siklus I peneliti juga memperoleh data pada 

siklus II yang diperoleh dari hasil evaluasi siswa. Berikut distribusi skor tes 

IPA kelas VI SD Ngurensiti 02 disajikan dalam tabel 4.5. 

 



Tabel 4.5 

Distribusi Skor Tes Siklus II 

 

Nilai Frekuensi 

Persentase 

(%) Jml=N * F 

74 1 5 64 

75 7 35 525 

76 1 5 68 

79 1 5 69 

80 2 10 140 

82 1 5 72 

85 1 5 75 

86 1 5 76 

90 2 10 160 

95 2 10 170 

100 1 5 90 

Jumlah 20   1509 

  

Rata-rata 75.45 

 

Dari skor tes pada tabel di atas menunjukkan bahwa ada seluruh 

siswa 20 siswa atau 100 % telah mencapai KKM 70 dan dinyatakan tuntas.  

Hasil pengamatan 

Adapun hasil observasi yang dilakukan observer ditunjukkan secara 

rinci melalui tabel 4.6 tentang observasi keterlaksanaan tindakan guru di 

dalam implementasi RPP berikut.  

Dari tabel 4.6 di atas maka dapat dilihat bahwa hasil observasi guru 

pada siklus I yang terdiri dari 10 karakter penilaian terdapat 8 point  atau 80 

% yang sesuai dengan pelaksanaan pembelajaran dan 2 point (20%) yang 

belum sesuai dengan pembelajaran. 

 

Tabel 4.6 

Hasil Implementasi RPP Siklus I 

 

o Observasi Guru Siklus I Kemunculan 



1

1 

 Ya Tidak 

 Guru menyampaikan materi pembelajaran    

2 Guru menjelaskan materi pembelajaran   √ 

3 Guru melakukan tanya jawab tentang cirri-ciri 

khusus tumbuhan 
 √  

4 Guru memberikan tumbuhan nyata (lidah buaya, 

bunga mawar, kaktus, dll) kepada para siswa di 

kelas 

 √  

5 Guru mambagi siswa menjadi beberapa kelompok 

besar 
 √  

6 Siswa mengamati tumbuhan yang dibawakan guru 

ke dalam kelas 
 √  

7 Adanya suatu interaksi positif antara siswa dan 

siswa 
 √  

8 Guru membimbing siswa selama berdiskusi √  

9 Guru mengevaluasi hasil belajar siswa dari materi 

yang telah diperlajari 
√  

1

0 

Guru memanfaatkan media realita dengan 

sepenuhnya dalam pembelajaran  √ 

 

Adapun hasil observasi Implementasi RPP pada siklus II 

ditunjukkan dalam tabel 4.7 berikut ini. 

Tabel 4.7 

Hasil Implementasi  Siklus II 

o Observasi Guru Siklus I Kemunculan 

1

1 

 Ya Tidak 

 Guru menyampaikan materi pembelajaran   

2 Guru menjelaskan materi pembelajaran  √ 

3 Guru melakukan tanya jawab tentang cirri-ciri 

khusus tumbuhan 
√  

4 Guru memberikan tumbuhan nyata (lidah buaya, 

bunga mawar, kaktus, dll) kepada para siswa di 

kelas 

√  

5 Guru mambagi siswa menjadi beberapa kelompok 

besar 
√  

6 Siswa mengamati tumbuhan yang dibawakan guru 

ke dalam kelas 
√  



7 Adanya suatu interaksi positif antara siswa dan 

siswa 
√  

8 Guru membimbing siswa selama berdiskusi √  

9 Guru mengevaluasi hasil belajar siswa dari materi 

yang telah diperlajari 
√  

1

0 

Guru memanfaatkan media realita dengan 

sepenuhnya dalam pembelajaran  √ 

 

Dari tabel di atas maka dapat dilihat bahwa hasil observasi guru 

pada siklus II yang terdiri dari 8 karakter penilaian terdapat 8 point (80%) 

yang sesuai dengan pelaksanaan pembelajaran. 

 

4.4 Pembahasan 

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dianalisis, penggunaan 

media realita mempunyai dampak positif. Media realita dapateningkatkan hasil 

belajar siswa tentang ciri khusus tumbuhan pada siswa kelas VI SD N 

Ngurensiti 02 Semester I Tahun Pelajaran 2011/2012. 

 

 

 

 

Tabel 4.8 

Perbandingan Ketuntasan Hasil Belajar 

Kondisi Awal, Siklus I, Siklus II 

Skor 

Prasiklus Siklus I Siklus II 

Frekuensi % Frekuensi % Frekuensi % 

63 2 10         

64 1 5         

65 2 

10 3 

         

15      

66 3 

15 1 

           

5      

67 1 

5 3 

         

15      

68 3 15 3              



15  

69 3 

15 1 

           

5      

70   

 

1 

           

5      

71 3 15         

72   

 

3 

         

15      

74 2 10     1 5 

75   

 

1 5 7 35 

76   

 

1 5 1 5 

78   

 

1 5     

79   

 

    1 5 

80   

 

    2 10 

82   

 

    1 5 

85   

 

2 10 1 5 

86   

 

    1 5 

90   

 

    2 10 

95   

 

    2 10 

100   

 

    1 5 

Jumlah 20 100 20 100 20 100 

Rata-rata 55.38 71 75,45 

Ketuntasan 25 45 100 

 

 

Data pada tabel 4.8 diatas, hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA 

yang digambarkan dalam bentuk tabel, hasil belajar siswa mengalami 

peningkatan. Hal ini dapat diketahui dari perbandingan hasil belajar dari 

kondisi awal dan siklus I dan siklus II yaitu pada kondisi awal rata-rata hasil 

belajar sebesar 67,85, rata-rata hasil belajar pada siklus I sebesar 71 dan rata-

rata hasil belajar pada siklus II sebesar 75,45. Jadi hasil belajar siswa pada 

kondisi awal berada pada kategori rendah, sedangkan pada siklus I hasil belajar 

siswa berada pada kategori sedang dan pada siklus II hasil belajar siswa berada 

pada kategori tinggi. 

Hasil observasi yang dilakukan teman sejawat ada peningkatan dari 

siklus I ke siklus II. Pada siklus I teman sejawat mengobservasi ada 8 point 

yang sudah dilakukan oleh peneliti dan 2 point yang belum dilakukan oleh 



peneliti sedangkan pada siklus II semua point yaitu 8 ooint sudah dilakukan 

oleh peneliti dan 0 point yang tidak dilakukan oleh peneliti. 


