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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Pelaksanaan Tindakan 

Pada subbab ini akan dibahas mengenai tindakan penelitian yang 

dilakukan di SD Negeri Walitelon Utara yang terdiri dari dua siklus yaitu siklus I 

dan siklus II dimana untuk setiap siklusnya terdiri dari tiga kali pertemuan. Setiap 

siklus dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah yang terdiri dari 

perencanaan, implementasi dan Observasi, dan refleksi.  

4.1.1 Pelaksanaan Siklus I 

4.1.1.1 Perencanaan  

Penelitian siklus I akan dilkasanakan pada hari Kamis, Jum’at, Sabtu 

tanggal 13, 14, 15 Maret 2014 pada siswa kelas 4 mata pelajaran IPA. Sebelum 

melaksanakan penelitian pada siklus I hal yang paling mendasar dilakukan yaitu 

menanyakan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang akan digunakan 

dalam penelitian bersama dengan guru kelas 4. Standar kompetensi yang 

diberikan yaitu 8.1 mendeskripsikan energi panas dan bunyi yang terdapat di 

lingkungan sekitar serta sifat-sifatnya.  Selanjutnya menyusun indikator dan juga 

soal evaluasi. 

Setelah soal evaluasi selesai dibuat kemudian soal tersebut di 

konsultasikan kepada dosen pembimbing. Soal tersebut terdiri dari 35 soal pilihan 

ganda. Selanjutnya soal tersebut diuji validitasnya di SD Negeri Bulan Kecamatan 

Selopampang Kabupaten Temanggung. Dari hasil validitas tersebut soal yang 

dipakai dalam siklus I yaitu 25 soal valid. 

Setelah itu barulah menyusun RPP yang memuat tiga kali pertemuan 

dengan model pembelajaran group investigation  berbantuan media video sesuai 

dengan standar kompetensi, kompetensi dasar, dan juga indikator. Kemudian RPP 

tersebut didiskusikan bersama dengan guru kelas 4. Selanjutnya menyiapkan alat 

peraga yang akan digunakan pada saat penelitian. Adapun alat peraga yag 

digunakan dalam pembelajaran pada siklus I yaitu kaleng bekas, balon, lidi, karet 
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gelang, garputala, sendok, kain flanel, pensil, pasir, batu, senar layangan, batu, 

pasir, air, baskom, piring, batang korek api, paku, jam, dan pensil. Selain itu juga 

menyipakan video yang akan digunakan sebagai media pada siklus I. Setelah 

semuanya selesai kemudian menyiapkan LKS. 

Sebelum melaksanakan pembelajaran terlebih dahulu mengajarkan 

bagaimana menerapkan model group investigation berbantuan media video 

kepada guru kelas 4. Awalnya guru mengalami kesulitan karena belum pernah 

menerapkan model tersebut dalam pembelajaran. Namun pada akhirnya guru 

mengerti bagaimana cara mengajar dengan menerapkan model pembelajaran 

group investigation berbantuan media video. 

4.1.1.2 Implementasi dan Observasi  

Pelaksanaan siklus I dilakukan dengan tiga kali pertemuan. Pertemuan 

pertama dilakukan pada tanggal 13 Maret 2014. Pembelajaran siklus I pada 

pertemuan pertama diawali dengan guru mengucapkan salam, berdo’a, mengabsen 

siswa, memeriksa kesiapan siswa sebelum menerima pelajaran. Selanjutnya guru 

memberikan apersepsi dengan menyuruh siswa untut berbicara sambil memegang 

lehernya masing-masing dan bertanya apakah yang dirasakan. Kemudian guru 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Selanjutnya guru bertanya 

jawab dengan siswa tentang bergetarnya leher saat berbicara sambil mengeksplor 

pengetahuan siswa mengenai materi yang akan dipelajari. 

Setelah itu guru menyuruh siswa untuk membentuk kelompok dengan 

anggota 5-6 orang secara heterogen dan memilih satu topik untuk diinvestigasi 

dan setiap kelompok memilih topik yang berbeda. Kemudian guru membagikan 

LKS dan alat peraga kepada masing-masing kelompok untuk menginvestigasi 

sumber bunyi di lingkungan sekitar. Setelah itu siswa melakukan pembagian tugas 

kepada anggota kelompok. 

Sebelum melakukan investigasi terlebih dahulu siswa melihat video 

tentang sumber bunyi sebagai bantuan dalam melakukan investigasi. Setelah itu 

barulah siswa melakukan investigasi bersama dengan kelompoknya. 

Hasil dari investigasi kemudian ditulis dalam LKS beserta dengan 

kesimpulannya dan menyiapkan untuk presentasi didepan kelas. Setelah itu siswa 
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mempresentasikan hasilnya di depan kelas dan kelompok lain menanggapi. 

Setelah presentasi selesai guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya tentang materi yang belum jelas. Kemudian siswa bersama guru 

membuat kesimpulan tentang materi yang telah dipelajari. 

Pembelajaran pada pertemuan pertama ditutup dengan guru 

menyampaikan pesan moral dan penerapan bunyi dalam kehidupan sehari-hari 

dan guru menutup pebelajaran dengan mengucapkan salam. 

Pembelajaran dilanjutkan dengan pertemuan kedua yang dilaksanakan 

pada tanggal 14 Maret 2014. Pada siklus II ini pembelajaran dilakukan dengan 

melanjutkan materi yang telah dipelajari sebelumnya pada pertemuan pertama 

dengan kompetensi dasar 8.1  mendeskripsikan energi panas dan bunyi yang 

terdapat di lingkungan sekitar serta sifat-sifatnya. 

Seperti halnya pada pertemuan pertama pembelajaran diawali dengan guru 

mengucapkan salam, berdo’a, mengabsen siswa, memeriksa kesiapan siswa 

sebelum menerima pelajaran. Selanjutnya guru memberikan apresepsi kepada 

siswa dengan mengingatkan kembali pelajaran yang lalu. Guru kemudian 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

Selanjutnya guru memberikan pertanyaan tentang bunyi bel sekolah yang 

dapat didengar dan melakukan tanya jawab dengan siswa untuk menggali 

pengetahuan siswa tentang materi yang akan dipelajari yaitu perambatan bunyi. 

Kemudian siswa membentuk kelompok heterogen dengan anggota kelompok 5-6 

orang dan memilih topik yang akan diinvestigasi.  

Setelah itu guru membagikan LKS dan alat peraga tentang perambatan 

bunyi pada benda cair, padat, dan gas kepada kelompok dan masing-masing 

kelompok mendapatkan alat peraga yang berbeda-beda. Alat peraga disesuaikan 

dengan topik yang telah dipilih siswa. setelah itu siswa melakukan pembagian 

tugas bersama dengan kelompoknya. Sebelum melakukan investigasi siswa 

melihat video tentang perambatan bunyi terlebih dahulu. Setelah itu barulah siswa 

melakukan investigasi bersama dengan kelompoknya dan menuliskan hasilnya 

pada LKS. 
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Dalam kegiatan investigasi guru hanya berperan sebagai fasilitator dan 

membimbing siswa. Kemudian siswa menyiapkan presentasi dan dilanjutkan 

dengan presentasi di depan kelas dan kelompok yang lainnya menanggapinya. 

Setelah itu siswa bersama dengan guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari 

dan guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang materi 

yang belum dipahami.  

Pembelajaran pada petemuan kedua diakhiri dengan guru memberikan 

contoh penerapan bunyi dalam kehidupan sehari-hari dan mengakhiri 

pembelajaran dengan mengucapkan salam. 

Siklus I pertemuan ketiga dilaksanakan pada hari Sabtu, 15 Maret 2014. 

Pertemuan ketiga ini dimulai pada jam 10.00 karena pada jam pertama siswa 

mengikuti pelajaran olahraga. Pertemuan ketiga merupakan akhir dari 

pembelajaran yang dilakukan pada siklus I. Pada pertemuan ini siswa 

mengerjakan tes formatif siklus I. Dalam mengerjakan ters formatif siswa tidak 

lagi bekerja dalam kelompok tetapi mengerjakan secara individu. Soal-soal dalam 

tes sesuai dengan materi yang telah diajarkan pada pertemuan pertama dan kedua. 

Selama pembelajaran pada siklus I pertemuan pertama dan kedua 

berlangsung dilakukan observasi oleh seorang observer. Observer berasal dari 

teman sebaya. Observasi dilakukan untuk mengetahui bagaimana suasana 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran group investigation 

berbantuan media video. Observasi dilakukan pada guru dan juga siswa. 

Pembelajaran pada siklus I dapat digambarkan bahwa peran guru sudah 

berdeda dari sebelumnya. Guru sudah tidak lagi mendominasi pembelajaran dan 

tidak lagi menggunakan ceramah yang berlebihan. Dalam pembelajaran ini guru 

sudah berperan sebagaimana mestinya yaitu sebagai fasilitator, dan suasana 

pembelajaran juga lebih menyenangkan siswanya lebih aktif dari yang 

sebelumnya. Selain itu siswa juga lebih bersemangat dan berantusias dalam 

mengikuti pembelajaran. 

Pembelajaran yang dilakukan pada siklus I pada pertemuan pertama dan 

kedua secara keseluruhan sudah mengikuti sintak dari model group investigation 

dengan berbantuan media video. Akan tetapi berdasarkan observasi yang 
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dilakukan terhadap guru dan siswa selama pembelajaran berlangsung sintaks 

tersebut memang sudah terpenuhi tetapi masih terdapat kekurangan. Sintaks pada 

model pembelajaran group investigation berbantuan media video ada 7, yaitu 

grouping, planning, melihat video, investigation, organizing, presenting, dan 

evaluating. Berdasarkan hasil observasi keterlaksanaan sintaks pada siklus I dapat 

dilihat pada Tabel 10 berikut ini 

Tabel 10 

Keterlaksanaan Sintaks Model Group Investigation 

Berbantuan Media Video Siklus I  Siswa Kelas 4 

SD Negeri Walitelon Utara  
 

Kegiatan 

mengajar siklus I 

Jumlah rencana 

pelaksanaan sintaks 

Jumlah sintaks 

yang terlaksana 

Jumlah sintaks 

yang tidak 

terlaksana 

Pertemuan 

pertama 

7 6 1 

Pertemuan kedua 7 6 1 

 

Berdasarkan Tabel 10 tersebut dapat dilihat bahwa masih terdapat sintaks 

dari model group investigation berbantua media video yang belum terlaksana. 

Sintaks yang belum terlaksa yaitu grouping, seharusnya siswa membentuk 

kelompok secara heterogen tetapi karena siswa terbiasa berkelompok dengan 

teman dekatnya saja jadi dalam sintaks ini masih terdapat kelompok yang belum 

heterogen. Kekurangan dari belum adanya sintaks yang terlaksana tersebut 

kemudian akan diperbaiki pada siklus II. 

4.1.1.3 Refleksi  

Setelah dilakukan observasi terhadap guru dan siswa selama proses 

pembelajaran, diperoleh kekurangan selama pembelajaran pada pertemuan 

pertama dan kedua. Kekurangan yang diperoleh selama pembelajaran yaitu masih 

terdapat siswa yang tidak mau berkelompok secara heterogen karena dalam 

keseharian apabila berkelompok harus dengan teman yang sama, siswa juga masih 

berbicara di luar topik yang mereka pelajari selama pembelajaran, dan siswa juga 

kurang melakuakan interaksi bersama dengan kelompoknya saat melakukan 

investigasi. 
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Berdasarkan kekurangan tersebut maka dilakukan refleksi yang dilakukan 

bersama dengan guru kelas 4. Refleksi dilakuakan dengan melakukan diskusi 

untuk memperbaiki kekurangan yang telah dilakukan pada siklus I bersama 

dengan guru kelas 4. Diskusi yang dilakukan pada saat refleski ini membahas 

tentang kendala yang dialami selama pembelajaran siklus I. 

Kendala yang dialami guru saat melakuakan pembelajaran pada siklus I 

yaitu siswa selalu ribut sendiri saat pembagian kelompok baik  itu pada pertemuan 

pertama maupun pertemuan kedua. Juga saat presentasi hasil dari masing-masing 

kelompok siswa juga tidak mau diam mendengarkan siswa yang sedang presentasi 

di depan kelas. Sehingga dengan masih adanya kendala tersebut maka 

pembelajaran masih kurang maksimal. Untuk mengatasi kendala tersebut maka 

ditemukan solusi sebagai berikut: 

1. Dalam pembagian kelompok hendaknya guru mengarahkan kepada siswa 

agar tidak memilih sendiri anggota kelompoknya untuk menghindari siswa 

berbicara sendiri saat pelajaran berlangsung. 

2. Pada saat investigasi berlangsung hendaknya guru memberikan 

pengarahan kepada siswa untuk tidak banyak berbicara sendiri dan 

bermain dengan alat peraganya. 

3. Memberikan pengertian kepada siswa untuk saling menjaga interaksi 

dengan baik saat melakukan diskusi. 

4. Memberikan pengarahan kepada siswa untuk lebih memperhatikan ketika 

ada teman yang sedang melakukan presentasi didepan kelas. 

Solusi yang sudah disepakati bersama guru kelas tersebut akan 

dilaksanakan pada siklus II untuk menutupi kekurangan pada pembelajaran siklus 

I. Siklus II juga berperan untuk memperbaiki kendala yang terdapat pada siklus I. 

4.1.2 Pelaksanaan Siklus II 

4.1.2.1 Perencanaan  

Pembelajaran pada siklus II dilakukan dengan tiga kali pertemuan pada 

tanggal 27, 28, 29 Maret 2014. Siklus II ini merupakan dari siklus I. Siklus II ini 

juga masih menggunakan model pembelajaran group investigation berbantuan 

media video. 
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Kompetensi dasar pada siklus II masih sama dengan siklus I yaitu 8.1  

mendeskripsikan energi panas dan bunyi yang terdapat di lingkungan sekitar serta 

sifat-sifatnya, tetapi pada siklus II materi yang diajarkan tentang perubahan bunyi 

pada alat musik. 

Sebelum membuat RPP terlebih dahulu membuat indikator, soal evaluasi, 

dan juga RPP. Kemudian soal tersebut dikonsultasikan pada dosen pembimbing 

sebelum dilakukan uji validitas. Setelah konsultasi kesalahan pada soal dan RPP 

diperbaiki kemudian soal diuji validitas di SD Negeri Bulan Kecamatan 

Selopampang Kabupaten Temanggung. Dari 35 soal terdapat 25 soal valid dan 

soal tersebut akan digunakan sebagai soal evaluasi bagi siswa. 

Selain dengan dosen pembimbing RPP juga dikonsultasikan dengan guru 

kelas 4. Setelah RPP jadi kemudian menyiapkan video yang akan digunakan 

dalam pembelajaran. Selanjutnya menyiapkan alat peraga yang akan digunakan 

yaitu gitar, seruling, keyboard dan gendang. Selain itu juga menyiapkan LKS. 

4.1.2.2 Implementasi dan Observasi  

Pembelajaran pada siklus II dilaksanakan dengan tiga kali pertemuan. 

Pertemuan pertama pada tanggal 27 Maret 2014. Pembelajaran diawali dengan 

Guru mengucapkan salam, berdo’a, mengabsen siswa, dan memeriksa kesiapan 

siswa. Selanjutnya memberikan apersepsi dengan memberikan pertanyaan kepada 

siswa tentang apa nama alat musik yang dibawa dan bagaimana cara 

memainkannya. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Selanjutnya 

Siswa dan guru bertanya jawab tentang perbedaan senar yang terdapat pada gitar 

untuk menggali pengetahuan siswa tentang materi yang akan dipelajari. 

Kemudian siswa dibentuk kedalam kelompok dengan anggota kelompok 

5-6 orang secara heterogen dan memilih satu topik yang berbeda dengan 

kelompok yang lain. Selanjutnya guru membagikan LKS dan alat peraga kepada 

masing-masing kelompok. Setelah itu siswa melakukan pembagian tugas bersama 

dengan kelompoknya untuk melakukan investigasi terhadap topik yang telah 

dipilihnya. Sebelum melakukan investigasi terlebih dahulu siswa melihat video 

yang diputar oleh guru tentang perubahan bunyi pada alat musik. 
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Setelah itu barulah siswa melakukan investigasi bersama dengan 

kelompoknya. Selama siswa melakukan investigasi guru berperan sebagai 

fasilitator dan juga pembimbing siswa. Hasil dari investigasi tersebut kemudian 

dituliskan pada LKS dan siswa menyiapkan untuk presentasi. Setelah itu siswa 

mempresentasikan hasilnya didepan kelas dan kelompok yang lainnya 

menanggapi. Setelah presentasi selesai kemudian guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk bertanya tentang materi yang belum jelas. Kemudian guru 

bersama siswa membuat kesimpulan tentang materi yang telah dipelajari. 

Pembelajaran pada pertemuan pertama diakhiri dengan guru 

menyampaikan perubahan bunyi yang terjadi pada alat musik petik dan tiup. 

Selanjutnya guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan salam. 

Pertemuan selanjutnya yaitu pertemuan kedua dilaksanakan pada hari 

Jum’at, 28 Maret 2014 pada jam pertama. Pembelajaran pada pertemuan kedua 

merupakan lanjutan dari materi pada pertemuan pertama. Pembelajaran dilakukan 

dengan kompetensi dasar 8.1  mendeskripsikan energi panas dan bunyi yang 

terdapat di lingkungan sekitar serta sifat-sifatnya. 

Pembelajaran diawali dengan guru mengucapkan salam, berdo’a, 

mengabsen siswa dan memeriksa kesiapan siswa. kemudian guru memberikan 

apersepsi kepada siswa tentang pelajaran yang lalu, selanjutnya guru 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kemudian guru 

memberikan pertanyaan kepada siswa apakah pernah melihat pertunjukan musik 

dan alat musik apa saja yang dimainkannya sambil bertanya jawab dengan siswa 

untuk menggali pengetahuan siswa tentang materi yang akan dipelajari. 

Selanjutnya siswa membentuk kelompok yang terdiri dari 5-6 orang secara 

heterogen, kemudian siswa memilih topik yang akan diinvestigasi. Untuk setiap 

kelompok topik yang akan dipelajari berbeda-beda. Kemudian guru membagikan 

alat peraga dan LKS kepada setiap kelompok sesuai dengan topik yang dipilihnya. 

Setelah itu siswa melakukan pembagian tugas bersama dengan kelompoknya. 

Sebelum siswa melakukan investigasi terlebih dahulu siswa melihat video 

tentang perubahan bunyi pada alat musik. Selanjutnya siswa melakukan 

investigasi bersama dengan kelompoknya dengan bimbingan guru. Setelah 
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melakukan investigasi kemudian siswa menuliskan hasilnya pada LKS dan 

mempersiapkan presentasi. Kemudian siswa mempresentasikan hasilnya didepan 

kelas dan kelompok yang lain menanggapinya. Setelah presentasi siswa bersama 

guru mengvaluasi pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian guru 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang materi yang belum 

dipahami siswa. setelah itu bersama dengan siswa menyusun kesimpulan dari 

materi yang sudah dipelajari. 

Pembelajaran diakhiri dengan guru menyampaikan perubahan bunyi pada 

alat musik kepada siswa. Selanjutnya guru menutup pembelajaran dengan 

mengucapkan salam. 

Seperti pada siklus I, siklus II juga diakhiri dengan mengerjakan tes 

formatif siklus II oleh siswa. Tes tersebut dilakukan pada pertemuan ketiga yang 

dilaksanakan pada hari Sabtu, 29 Maret 2014. Tes formatif siklus II dikerjakan 

oleh siswa secara mandiri berdasarkan materi yang telah dipelajarinya. 

Selama pembelajaran siklus II pada pertemuan pertama dan kedua 

berlangsung dilakukan observasi terhadap guru dan siswa. Observasi  dilakukan 

oleh satu orang yang berasal dari teman sejawat. Dalam kegiatan observasi 

tersebut observer mengamati tindakan guru dan siswa selama pembelajaran 

berlangsung. 

Hasil observasi pada siklus II menunjukkan bahwa guru sudah 

menerapkan pembelajaran dengan menggunakan model group investigasi 

berbantuan video dengan baik. Siswa sudah tidak lagi susah untuk disuruh 

berkelompok secara heterogen. Sudah tidak ada lagi siswa yang berbicara sendiri 

di luar topik dan siswa juga sudah tidak bermain sendiri saat pembelajaran. 

Interaksi antar siswa saat berkelompok juga sudah baik dan pada saat siswa yang 

lain presentasi di depan kelas siswa yang lainnya sudah menghargai dan 

menanggapinya dengan baik. Dengan demikian maka kekurangan yang terdapat 

pada siklus I sudah terpenuhi pada siklus II. 

Sedangkan sintaks pada model pembelajaran group investigation 

berbantuan media video yang terdiri dari grouping, planning, melihat video, 
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investigation, organizing, presenting, dan evaluating sudah terpenuhi pada siklus 

II ini. Keterlaksanaan dari sintaks tersebut dapat dilihat pada Tabel 11 berikut ini: 

 

Tabel 11 

Keterlaksanaan Sintaks Model Group Investigation 

Berbantuan Media Video Siklus II Siswa Kelas 4 

SD Negeri Walitelon Utara  
 

Kegiatan 

mengajar siklus I 

Jumlah rencana 

pelaksanaan sintaks 

Jumlah sintaks 

yang terlaksana 

Jumlah sintaks 

yang tidak 

terlaksana 

Pertemuan 

pertama 

7 7 0 

Pertemuan kedua 7 7 0 

 

Berdasarkan Tabel 11 tersebut terlihat bahwa keseluruhan sintaks dari 

model pembelajaran group investigation berbantuan media videosudah semuanya 

terpenuhi. Pada siklus II ini keenam sintak sudah terpenuhi semuanya. Siswa 

sudah bisa diajak untuk membentuk kelompok secara heterogen. 

4.1.2.3 Refleksi  

Sebagai akhir dari siklus II maka dialakukan refleksi terhadap 

pembelajaran pada siklus II. Refleksi dilakukan bersama guru kelas dengan cara 

berdiskusi. Pada siklus II ini membahas tentang penerapan model group 

investigation berbantuan media video pada pembelajaran IPA. Dala hal ini guru 

mengakui bahwa model tersebut efektif apabila di beriakan pada siswa karena 

yang awalnya siswa malas mengikuti pelajaran sekarang menjadi bersemangat 

karena melakukan sendiri secara langsung materi yang akan dipelajarinya. Selain 

itu siswa juga menjadi lebih dapat menghargai antara siswa yang satu dengan 

yang lainnya dalam kegiatan diskusi. 

 

4.2 Hasil Penelitian 

Setelah memberikan uraian tentang pelaksanaan pembelajaran pada siklus 

I dan siklus II maka selanjutnya akan dibahas mengenai hasil dari penelitian 

tersebut. Pada subbab ini akan dibahas lebih lanjut tentang deskripsi data dan 

analisis data 
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4.2.1 Deskripsi Data 

4.2.1.1 Data Hasil Belajar Siklus I 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada siklus I, diperoleh data hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran IPA sesuai dengan tes formatif yang dikerjakan 

siswa pada akhir pembelajaran siklus I. Hasil belajar pada siklus I nilai terendah 

yang diperoleh siswa yaitu 36 dan nilai tertinggi yaitu 84. Dari nilai hasil belajar 

siklus I kemudian dibuat kedalam tabel distribusi frekuensi dengan interval 10. 

Hasil belajar tersebut dapat dilihat pada Tabel 12 berikut ini: 

 

Tabel 12 

Distribusi Frekwensi Hasil Belajar IPA Siklus I 

Siswa Kelas 4 SD Negeri Walitelon Utara 

Semester II/2013-2014 

 

No Interval Frekwensi Persentase 

1 35 - 44 4 19 

2 45 - 54 2 10 

3 55 - 64 1 5 

4 65 - 74 7 33 

5 75 - 84 7 33 

  21                100 

 

 Dari Tabel 12 tersebut dapat dilihat hasil belajar siswa pada siklus I. Tabel 

tersebut berisi nilai hasil belajar siswa pada siklus I. Dari 21 siswa yang ada, 

siswa yang mendapat nilai hasil belajar antara 35 – 44 terdapat 4 siswa atau 19%. 

Siswa dengan interval nilai 45 – 54 terdapat 2 siswa atau sebesar 10%. 

Interval 55 – 64 terdaoat 1 siswa atau 5%. Interval nilai 65 – 74 terdapat 7 siswa 

atau  33% dan interval nilai 75 – 84 terdapat 7 siswa atau sebesar 33%. Dari Tabel 

12 distribusi frekwensi hasil belajar IPA tersebut kemudian di sajikan dalam 

bentuk diagram berikut ini 
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Gambar 2 Diagram Batang Hasil Belajar IPA Siklus I Siswa Kelas 4 SD 

Negeri Walitelon Utara 

 

4.2.1.2 Data Hasil Belajar Siklus II 

Seperti pada siklus I, siklus II siswa juga mengerjakan tes formatif pada 

akhir pertemuan siklus II. Tes tersebut berfungsi untuk mengetahui sejauh mana 

siswa menguasai pembelajaran. Dari hasi tes tersebut diperoleh nilai terendah 68 

dan nilai tertinggi 96. Hasil belajar siklus II akan disajikan kedalam tabel 

distribusi frekuensi dengan interval 6. hasil belajar siklus II yang akan disajikan 

pada tabel 13 berikut ini 
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Tabel 13 

Distribusi Frekwensi Hasil Belajar IPA Siklus II 

Siswa Kelas 4 SD Negeri Walitelo Utara 

Semester II/2013-2014 

 
No Interval Frekwensi Persentase 

1 68 - 73 2 10 

2 74 - 79 6 27 

3 80 - 85 10 48 

4 86 - 91 1 5 

5 92 - 97 2 10 

  21 100 

 

Dari Tabel 13 tersebut dapat dilihat nilai hasil belajar siswa kelas 4 pada 

siklus II. Dari 21 siswa yang ada, siswa yang mendapat nilai antara 68 – 73 ada 2 

siswa atau sebesar 10%. Siswa yang mendapat nilai antara 74 – 79 sebanyak 6 

siswa atau 27%. Sedangkan siswa yang mendapat nilai dengan interval 80 – 85 

sebanyak 10 siswa atau 48%. Dengan interval nilai 86 – 91 sebanyak 1 siswa atau 

sebesar 5 %. Dan siswa yang mendapat nilai dengan interval 92 – 97 sebanyak 2 

siswa atau sebesar 10%. Berdasarkan Tabel 13 distribusi frekwensi hasil belajar 

IPA siklus II dapat disajikan dalam diagram batang berikut ini 
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Gambar 3 Diagram Batang Hasil Belajar IPA Siklus II Siswa Kelas 4 SD 

Negeri Walitelon Utara 

 

4.2.2 Analisis Data 

Setelah data penelitian diperoleh baik dari siklus I maupun siklus II, 

selanjutnya yang dilakukan adalah menganalisis data tersebut. Analisis data yang 

digunakan yaitu analisis data ketuntasan dan analisis data komparatif. 

4.2.2.1 Analisi Ketuntasan 

Data dari masing-masing siklus kemudian dianalisis ketuntasannya. 

Sebelum membahas analisis pada siklus II terlebih dahulu data dari siklus I 

dianalisis. Berdasarkan dengan KKM yang telah ditetapkan pada mata pelajaran 

IPA bahwa siswa dikatakan tuntas apabila mendapat nilai ≥70. Dari data hasil 

belajar siklus I yang diperoleh dapat disajikan dalam Tabel 14 berikut ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

68 - 73 74 - 79 80 - 85 86 - 91 92 - 97 

nilai 



 

57 
 

Tabel 14 

Analisis Ketuntasan Hasil Belajar IPA Siklus I 

Siswa Kelas 4 SD Negeri Walitelon Utara 

Semsester II/2013-2014 
 

 

Berdasarkan Tabel 14 dapat dilihat dengan jelas bahwa hasil belajar siklus 

I dari subjek penelitian sebanyak 21 siswa, terdapat 66,67% atau 14 siswa yang 

sudah dinyatakan tuntas dan 33,33% atau 7 siswa yang belum tuntas. Siswa yang 

belum tuntas tersebut memperoleh hasil evaluasi <70 yang artinya bahwa siswa 

tersebut memperoleh hasil yang masih dibawah KKM yang telah ditentukan yaitu 

70. Dan untuk siswa yang dinyatakan tuntas memperoleh hasil evaluasi ≥ 70 yang 

artinya bahwa siswa tersebut memperoleh hasil diatas KKM 70 yang telah 

ditentukan.Rerata nilai siswa tersebut adalah 65,7. Nilai maksimum yang 

diperoleh siswa yaitu 84 sedangkan nilai minimum yaitu 36.  

Dari Tabel 14 ketuntasan hasil belajar siswa siklus I tersebut dapat dilihat 

pada Gambar 4 berikut ini: 

 

 

No Ketuntasan Frekwensi Persentase 

1 Tuntas  14  66,67 

2 Belum Tuntas 7 33,33 

 Rerata 65,7 

 Maksimum 84 

 Minimum 36 
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Gambar 4 Grafik ketuntasan hasil belajar IPA siklus I siswa kelas 4 

SD Negeri walitelon Utara 
 

Sedangkan data hasil dari siklus II juga dilakukan analisis. Data ketuntasan 

hasil belajar siklus II dapat dilihat pada Tabel 15 berikut ini 

 

Tabel 15 

Analisis Ketuntasan Hasil Belajar IPA Siklus II 

Siswa Kelas 4 SD Negeri Walitelon Utara 

Semsester II/2013-2014 
 

 

Berdasarkan Tabel 15 dan Grafik 2 terlihat bahwa dari 21 siswa terdapat 

90,48% siswa atau 19 siswa yang dinyatakan tuntas dengan nilai ≥ 70 dan 9,52% 

atau 2 siswa yang belum tuntas dengan nilai masih dibawah KKM yang telah 

ditentukan yaitu 70. Dari nilai ketuntasan hasil belajar tersebut menunjukkan 

bahwa terjadi peningkatan dari siklus I ke siklus II yaitu meningkat dari 66,67% 

menjadi 90,48%. Nilai maksimun yang diperoleh siswa yaitu 96 sedangkan nilai 

minimun 68, sedangkan reratanya sebesar 80,04. 

66,67% 

33,33% 

tuntas 

belum tuntas 

No Ketuntasan Frekwensi Persentase 

1 Tuntas 19 90,48 

2 Belum Tuntas 2 9,52 

 Rerata 80,4 

 Maksimum 96 

 Minimum 68 
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Dari Tabel ketuntasan Hasil belajar siklus II tersebut selanjutnya 

divisualisasikan kedalam Gambar 5 berikut ini 

 

Gambar 5 Grafik ketuntasan hasil belajar IPA siklus I siswa kelas 4 

SD Negeri walitelon Utara 

 

4.2.2.2 Analisi Komparatif 

Setelah melakukan analisis data hasil penelitian pada siklus I dan siklus II 

selanjutnya dilakukan analisis komparatif dari kedua siklus tersebut. Analisis 

komparatif digunakan untuk membandingkan antara konsisi awal sebelum 

dilakukan penelitian, hasil belajar siklus I dan siklus II. Data analisis komparatif 

ketuntasan tersebut akan disajikan dalam bentuk Tabel 16 berikut ini 

Tabel 16 

Analisis Komparatif Ketuntasan Hasil Belajar IPA 

Siswa Kelas 4 SD Negeri Walitelon Utara 

Semester II/2013-2014 
 

No Ketuntasan Prasiklus Siklus I Siklus II 

 f % f % f % 

1 Tuntas 8 38,09 14 66,67 19 90,48 

2 Tidak Tuntas 13 61,91 7 33,33 2 9,52 

 Rerata 69,61 65,7  80,4  

 Maksimum 86 84  96  

 Minimum 62 39  68  

 

90,48% 

9,52% 

tuntas 

belum tuntas 
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Berdasarkan Tabel 16 perbandingan hasil belajar pada pra siklus, siklus I, 

dan siklus II dapat dijelaskan bahwa ketuntasan hasil belajar pada prasiklus dari 

21 siswa terdapat 61,91% atau 7 siswa yang belum tuntas dan terdapat 38,09% 

atau 8 siswa saja yang hasil belajarnya tuntas. Sedangkan pada siklus I hasil 

belajar siswa meningkat dengan persentase 66,67% atau 14 siswa yang dinyatakan 

tuntas, sedangkan siswa yang belum tuntas sebesar 33,33% atau 7 orang. 

Pembelajaran yang dilakukan pada siklus II diperoleh peningkatan hasil yang 

memuaskan dari sebelumnya yaitu terdapat 90,48% atau 19 siswa yang 

dinyatakan tuntas dan hanya sebesar 9,52% atau 2 siswa saja yang belum tuntas 

dan nilainya masih dibawah KKM. Perbandingan ketuntasan hasil belajar pada 

prasiklus, siklus I, dan siklus II dapat dilihat pada Gambar 6 berikut ini. 

 

 

Gambar 6 diagram batang hasil komparatif prasiklus, siklus I, dan siklus II 

Mata pelajaran IPA kelas 4 SD Negeri Walitelon Utara. 

 

4.3 Pembahasan  

Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas 4 SD dengan jumlah siswa 21 

anak di SD Negeri Walitelon Utara Kecamatan Temanggung Kabupaten 
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Temanggung. Penelitian dilakukan pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

dengan nilai KKM yang telah ditentukan sebesar 70. Dalam penelitian ini 

dikatakan berhasil apabila persentase ketuntasan mencapai ≥80%. Kondisi awal 

atau prasiklus di SD tersebut ketuntasan hasil belajar menunjukkan persentase 

38,09% atau 8 siswa saja yang hasil belajarnya dikatakan tuntas, sedangkan 

sebesar 61,91% atau 13 siswa belum dapat mencapai ketuntasan. Setelah 

dilakukan perbaikan dalam pembelajaran pada siklus I siswa yang memperoleh 

ketuntasan dalam pembelajaran meningkat menjadi 66,67% atau 14 siswa. Akan 

tetapi tindakan yang dilakukan pada siklus I masih terdapat kekurangan dalam 

pembelajaran, selain itu ketuntasan hasil belajar juga belum sesuai dengan yang 

diinginkan. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan terhadap kekurangan yang 

terdapat pada siklus I maka dilakukan tindakan kembali pada siklus II. 

Tindakan yang dilakukan pada siklus II berjalan dengan baik dan hasil 

belajar yang diperoleh siswa juga memuaskan. Ketuntasan hasil belajar pada 

siklus II ini mengalami peningakatan. Dari 66,67% siswa yang tuntas meningkat 

menjadi 90,48%. Peningakatan ketuntasan hasil belajar pada siklus II sesuai 

dengan ketuntasan yang telah direncanakan pada indikator kinerja. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa penelitian dengan menggunakan model pembelajaran group 

investigation berbantuan media video tersebut berhasil dilakukan. 

Peningkatan ketuntasan tersebut terjadi karena dalam pembelajaran siswa 

merasa senang dan dapat melakukan sendiri apa yang akan mereka pelajari dan 

guru hanya berperan sebagai fasilitator saja. Sesuai dengan tujuan dari penerapan 

model pembelajaran group investigation yaitu siswa dapat memecahkan masalah 

sendiri dan meningkatkan hubungan solidaritas serta kerjasama antar siswa dalam 

kelompok. Oleh karena itu dengan melakukan sendiri maka siswa dengan 

sendirinya akan tetap ingat apa yang mereka pelajari dan pemahaman siswapun 

menjadi meningkat. Peningkatan pemahaman siswa terhadap materi yang 

dipelajari berpengaruh juga terhadap hasil belajar yang diperoleh siswa. 

Penelitian dengan menerapkan model pembelajaran group investigation 

berbantuan media video sebelumnya juga telah dilakuakan oleh beberapa orang 
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dan hasilnyapun menunjukkan terjadinya peningkatan terhadap hasil belajar yang 

diperoleh siswa. 

Dalam penelitian ini yang telah dilakukan dalam dua siklus, masih terdapat 

dua siswa pada siklus II yang mendapat nilai dibawah KKM. Berdasarkan 

informasi dari guru kelas 4 bahwa siswa yang satu sudah tiga kali tidak naik kelas 

dan seharusnya siswa tersebut sudah berada di SMP. Dalam menerima pelajaran 

anak tersebut terlihat malas-malasan dan juga kurang memperhatikan ketika guru 

menerangkan. Sedangkan siswa yang satunya lagi, sebenarnya anak ini termasuk 

anak yang rajin tetapi didalam kelas sering melamun sehingga saat guru 

memberikan penjelasan tidak mendengarkan, dan berdampak pada hasil belajar 

yang kurang dari KKM. 

Alangkah baiknya apabila kedua siswa tersebut dalam kegiatan belajar 

mengajar diberi perlakukan khusus seperti sering dilontarkan pertanyaan agar 

tetap fokus dalam pelajaran. Atau diberikan model pembelajaran lain yang lebih 

mengaktifkan siswa saat pembelajaran agar siswa tersebut tidak banyak melamun 

di dalam kelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


