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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  

4.1 Deskritif Subjek Penelitian  

          Penelitian ini dilakukan dalam praktek pembelajaran dikelas IV SDN 

Sidorejo Lor 05 Salatiga, dengan jumlah sebanyak 34 siswa, yang terdiri dari 

jumlah siswa laki- laki adalah 19 siswa sedangkan jumlah siswa perempuannya 

adalah 15 siswa pada mata pelajaran IPA, pokok materi yang di ajarkan adalah 

perubahan pengaruh lingkungan fisik pada daratan, dengan menerapkan 

pembelajaran Picture and Picture.     

 

4.2 Pelaksanaan Tindakan 

4.2.1 Deskripsi Kondisi Awal (Pra Siklus) 

Proses pembelajaran sebelum pelaksanaan tindakan kelas, guru mengajar 

secara konvensional atau hanya menggunakan metode ceramah saja. Guru 

cenderung mentransfer ilmu pada siswa, guru lebih aktif dari pada siswa, sehingga 

siswa menjadi pasif dan cenderung bosan. Ketidak aktifan siswa dalam kegiatan 

belajar mengajar menjadi faktor yang menyebabkan hasil belajar menjadi kurang 

maksimal. Ketika belajar mengajar berpusat pada guru, siswa pasif dalam 

kegiatan belajar memgajar sehingga tidak mengalami proses yang bermakna. 

Maka pengetahuan yang disampaikan tidak dapat diterima dengan maksimal    

melihat kondisi pembelajaran yang monoton, suasana pembelajaran tampak kaku, 

berdampak pada kekurang aktifan siswa kelas IV dalam menerima materi 

pembelajaran. Untuk lebih jelasnya peneliti akan menyajikan data dalam bentuk 

daftar atau tabel yang akan menggunakan rentang dari nilai hasil belajar siswa. 

Hal ini dapat dilihat pada perolehan nilai pada tabel 4.1 dibawah berikut :  

 

 

 

 

 



50 
 

 
 

Tabel 4.1 

Nilai Rentang Tes Pra Siklus 

No Nilai Frekuensi Persentase 

1 88 – 95 2 6% 

2 80 – 87 2 6% 

3 72 – 79 2 6% 

4 64 – 71 5 15% 

5 56 – 63 13 38% 

6 48 – 55 8 23% 

7 40 – 47 2 6% 

Jumlah 34 100% 

 

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa jumlah siswa yang mendapat nilai 67 

keatas sebanyak 33 % atau 11 siswa, yang mendapat nilai dibawah 67 sebanyak 

(56 – 63 ) sebanyak 38% atau 13 siswa, yang mendapat nilai (48 -55 )sebanyak 

23% atau 8 siswa, yang mendapat nilai (40 – 47) sebanyak 6% atau 2 siswa. 

Berdasarkan data hasil tes menunjukkan sebagian besar siswa belum 

mencapai ketuntasan belajar. data ketuntasan belajar kondisi awal dapat dilihat 

pada tabel 4.2 

Tabel 4.2 

Ketuntasan Belajar Siswa Hasil Tes Pra Siklus 

No Ketuntasan Belajar Jumlah Siswa 

Jumlah Persentase 

1 Tuntas 11 32% 

2 Belum Tuntas 23 68% 

Jumlah 34 100% 

 

  Tabel 4.2 ketuntasan belajar siswa hasil tes prasiklus dapat diketahui 

bahwa siswa yang memiliki nilai kurang dari KKM 67 sebanyak 23 siswa. 

Dengan demikian ada 23 siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar minimal 

(KKM). Sedangkan yang sudah mencapai ketuntasan minimal ada 11 siswa. 

Perbandingan antara yang sudah tuntas dan yang belum tuntas dapat dilihat pada 

diagram lingkaran seperti gambar 4.2 di bawah ini : 
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Gambar 4.2  

Diagram lingkaran persentase hasil belajar ketuntasan pra siklus     

           siswa kelas IV 

 

Apabila hasil nilai pra siklus dianalisa berdasarkan nilai tertinggi, nilai 

terendah, dan nilai rata-rata akan tampak seperti pada tabel 4.3 berikut ini : 

Tabel 4.3 

Nilai Pra Siklus 

No Uraian Nilai 

1 Nilai tertinggi 90 

2 Nilai terendah 40 

3 Nilai rata-rata 62 

        

Untuk memperjelas hasil teringgi, terendah, maupun nilai rata-rata pada 

tabel 4.3 dapat digambarkan dengan diagram batang seperti berikut ini : 

 

Gambar 4.3 

Grafik nilai hasil belajar  pra siklus kelas IV 
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4.3 Hasil Penelitian 

          Praktek pembelajaran pertama dilakukan dengan pokok bahasan dampak 

pengaruh perubahan lingkungan fisik terhadap daratan dengan sub pokok bahasan 

tentang pengertian, faktor-faktor dan kerugian yang menyebabkan terjadinya 

peristiwa erosi, abrasi, banjir dan longsor. Deskripsi Pelaksanaan Siklus I ini 

dilakukan melalui tiga kali pertemuan dengan rinciannya sebagai berikut : 

 

4.3.1 Deskripsi Pelaksanaan Siklus I 

  Penggunaan pembelajaran Picture and Picture pada siklus I ini terdapat 3 

kali pertemuan dengan rincian sebagai berikut ini :  

 

4.3.1.1 Tahap Perencanaan Tindakan  

      Hasil dari evaluasi pra siklus siswa kelas IV SDN Sidorejo Lor 05 Salatiga 

menjadi acuan untuk mengambil tindakan yang tepat untuk meningkatkan hasil 

belajar IPA siswa kelas IV SDN Sidorejo Lor 05 Salatiga. Dari persiapan yang 

dilakukan oleh penelit pada siklus I terdapat 3 kali pertemuan yang dilaksanakan 

tanggal 08, 10, dan 11 April 2014. untuk melaksanakan pertemuan ini adalah 

dengan mempersiapkan instrumen, alat dan bahan agar penelitian dalam proses 

pengajarannya dan tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. 

 

4.3.1.2 Tahap Pelaksanaan dan Pengamatan 

Pelaksanaan pembelajaran pada siklus I ini telah sesuai dengan yang 

direncanakan  dan langkah – langkah pembelajaran terlaksana dengan cukup baik.    

Sebelum pelajaran dimulai terlebih dahulu memeriksa kesiapan siswa untuk 

mengikuti pelajaran, jika siswa sudah siap untuk mengikuti pelajaran semua siswa 

berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, menginformasikan 

materi yang akan diajarkan dan menyampaikan kompetensi dan tujuan yang ingin 

dicapai setelah selesai pembelajaran.  

  Pada kegiatan inti, guru membagikan siswa dalam beberapa kelompok, 

setiap 1 kelompok terdiri dari 6 atau 7 orang siswa. Setelah itu guru membagikan 

LKS dan gambar-gambar pada masing-masing kelompok dan guru membimbing 
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siswa yang mengalami kesulitan. Untuk kegiatan LKS tugas kelompok 

mengurutkan gambar dengan sistematis dan meminta perwakilan kelompok untuk 

mempresentasikan hasil kerja kelompok dan  menempelkan gambar dari hasil 

diskusi mereka. 

                Pada kegiatan akhir, guru dan siswa bersama-sama menarik kesimpulan 

dari kegiatan yang telah mereka lakukan dan guru mengadakan refleksi tentang 

pembelajaran yang telah dilakukan. Pada akhir pertemuan ini guru memberikan 

tes tertulis kepada siswa. 

      Hasil pengamatan terhadap pelaksaan siklus I (3x pertemuan) ini proses 

pembelajaran berjalan dengan lancar akan tetapi masih ada sedikit kendala atau 

pun hambatan dalam proses pembelajaran yaitu sebagai berikut : 

1. Siswa tidak menempati tempat duduknya masing-masing. 

2. Siswa masih belum merasa percaya diri saat kegiatan diskusi sehingga   

                masih banyak kelompok yang bertanya dengan jawaban mereka apakah 

            jawabannya benar. 

3. Siswa masih saling menunjuk pada saat di suruh menempel dan 

            membacakan hasil diskusi mereka sehingga melebihi dari waktu yang 

           dialokasikan. 

 

4.3.1.3 Hasil Tindakan 

     1)   Data Hasil Pola Berpikir Sistematis Siswa 

  Penilaian hasil presentase pola berpikir sistematis siswa selama dalam 

pembelajaran, dengan menerapkan pembelajaran Picture and Picture pada siklus I 

diadakan 3 kali pertemuan dapat di lihat pada tabel 4.4 : 

Tabel 4.4 

Hasil Pola Berpikir Sistematis Siklus I 

Aktivitas Siswa Skor Rata-Rata Kategori 

Siklus I 1 = 2416 

2 = 2469 

3 = 2588 

73 Baik 

 

Tabel 4.4 diatas menunjukan bahwa pola berpikir sistematis siswa dengan 

menerapkan pembelajaran Picture and Picture pada mata pelajaran IPA siklus I 
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pertemuan pertama yaitu dengan nilai skor 2416, pertemuan kedua 2469, dan 

pertemuan ketiga 2588, jadi rata-rata skornya 73 dengan kategori baik. Adanya 

setiap pertemun hasil pola berpikir sistematis siswa meningkat dengan 

menerapkan pembelajaran Picture and Picture dapat membantu siswa dalam 

pembelajaran. 

 

    2)  Data Hasil Belajar Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

          Dari temuan hasil penelitian yang diperoleh dari hasil perbaikan 

pembelajaran yang telah dilaksanakan pada pembelajaran siklus I. Dari hasil 

analisi pengamatan ters pelaksanaan pembelajaran pada siklus I yang telah 

dilakukan diperoleh dari hasil yang telah tersajikan hal ini dapat dilihat pada 

perolehan nilai pada tabel 4.5 di bawah ini :   

Tabel 4.5 

Nilai Rentang Tes Siklus I 

No Nilai Frekuensi Peresentase 

1 88 – 92 1 3% 

2 83 – 87 2 6% 

3 78 – 82 4 12% 

4 73 – 77 6 17% 

5 68 – 72 16 47% 

6     63 – 67 5 15% 

Jumlah 34 100% 

          Tabel 4.5 menunjukkan bahwa jumlah siswa yang mendapatkan nilai 67 

keatas sebanyak 85% atau 29 siswa, sedangkan yang mendapatkan nilai dibawah 

67 sebanyak 15% atau 5 siswa. Berdasarkan data hasil tes menunjukkan sebagian 

besar siswa sudah mencapai ketuntasan belajar. Data ketuntasan belajar kondisi 

awal dapat dilihat pada tabel 4.6 :  

Tabel 4.6 

Ketuntasan Belajar Siswa Hasil Siklus I 

No Ketuntasan Belajar Jumlah Siswa 

Jumlah Persentase 

1 Tuntas 29 85% 

2 Belum Tuntas 5 15% 

Jumlah 34 100% 

     



55 
 

 
 

Tabel 4.6 ketuntasan belajar siswa hasil siklus I dapat diketahui bahwa 

siswa yang sudah mencapai nilai di atas KKM 67 sebanyak 29 siswa, sedangkan 

siswa yang memiliki nilai kurang dari KKM 67 sebanyak 5 siswa. Perbandingan 

antara yang sudah tuntas dan belum tuntas dapat dilihat pada diagram lingkaran 

seperti gambar 4.4 berikut ini : 

 

Gambar 4.4 

Diagram lingkaran persentase hasil belajar ketuntasan siklus I   

         siswa kelas IV 

 

 

      Apabila hasil nilai siklus I dianalisa berdasarkan nilai tertinggi, nilai terendah, 

dan nilai rata – rata akan tampak sepert tabel 4.7 berikut ini :  

Tabel 4.7 

Nilai Siklus I 

No Uraian Nilai 

1 Nilai tertinggi 90 

2 Nilai terendah 63 

3 Nilai rata – rata 73 

Untuk memperjelas hasil tertinggi, terendah, maupun nilai rata – rata pada 

tabel 4.7 dapat digambarkan dengan diagram batang seperti berikut : 
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Gambar 4.5 

Grafik nilai hasil belajar IPA siklus I kelas IV  

 

   3)  Hasil Observasi Guru dan Siswa 

           Pada pertemuan pertama siklus I kegiatan guru dalam pembelajaran dengan 

menerapkan pembelajaran Picture and Picture diamati oleh observer. Pengamatan 

yang dilakukan dengan lembar observasi kegiatan guru dan siswa dalam proses 

belajar mengajar. Adapun pengamatan yang difokuskan pada kegiatan guru dalam 

menerapkan pembelajaran Picture and Picture pada pelajaran IPA dapat dilihat 

pada tabel 4.8 dan digambarkan dengan diagram batang di bawah ini : 

Tabel 4.8 

Hasil penilaian kinerja guru dalam pembelajaran dengan menerapkan 

picture and picture pada mata pelajaran IPA siklus I 

Siklus I Total 

skor 

Nilai 

aktivitas 

Kriteria 

Pertemuan 1 39 70% Baik  

Pertemuan 2 40 71% Baik 

Pertemuan 3 54 96% Sangat 

baik  
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Gambar 4.6  

Hasil penilaian kinerja guru siklus I 

 

         Presentase hasil penilaian kinerja guru dalam pembelajaran dengan 

menerapkan pembelajaran Picture and Picture pada mata pelajaran IPA siklus I 

dapat lihat pada gambar 4.6 menunjukkan bahwa hasil penilaian kinerja guru 

dalam proses pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran Picture and Picture 

pada mata pelajaran IPA siklus I, pertemuan pertama yaitu 70% dengan kriteria 

baik, pertemuan kedua 71% dengan kriteria baik dan untuk pertemuan ketiga yaitu 

96% dengan kriteria sangat baik. 

        Selain kegiatan pembelajaran guru, aktivitas belajar siswa juga dinilai oleh 

observer dengan lembar observasi yang sudah ditetapkan. Hasil penilaian aktivitas 

belajar siswa selama mengikuti pembelajaran menggunakan pembelajaran Picture 

and Picture pada siklus I pada tabel 4.9 di bawah ini : 

Tabel 4.9 

Hasil penilaian aktivitas belajar siswa kelas IV IPA siklus I 

Siklus I Total 

skor 

Nilai 

aktivitas 

Kriteria 

Pertemuan 1 38 68% Cukup 

Pertemuan 2 44 79% Baik 

Pertemuan 3 49 88% Baik 

 

           Tabel 4.9 di atas menunujukkan aktivitas belajar siswa selama mengikuti 

pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran Picture and Picture pada mata 

pelajaran IPA siklus I pertemuan pertama dengan memperoleh skor 38 dengan 

presentase 68% dengan kriteria cukup baik, sedangkan pada pertemuan kedua 

Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 3
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68% 79% 88%

0%

20%

40%

60%

80%

100%



58 
 

 
 

dengan memperoleh skor 44 dengan nilai presentase 79% dengan kriteria baik, 

dan pada pertemuan ketiga mendapatkan skor 49 dengan presentase 88% dengan 

kriteria baik. Hasil penilaian aktivitas belajar siswa kelas IV SDN Sidorejo Lor 05 

Salatiga selama mengikuti proses pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran 

Picture and Picture pada mata pelajaran IPA siklus I apabila dianalisis 

berdasarkan total skor dapat dilihat dalam bentuk grafik batang 4.7 di bawah ini : 

 

Gambar 4.7 

Hasil penilaian aktivitas belajar siswa kelas IV IPA siklus I 

 

        Gambar 4.7 menunujukkan bahwa hasil penilaian aktivitas siswa selama 

mengikuti proses pembelajaran dalam menerapkan pembelajaran Picture and 

Picture pada mata pelajaran IPA siklus I pertemuan pertama yaitu 68% dengan 

katagori cukup baik, sedangkan pertemuan kedua yaitu 79% dengan katagori baik, 

dan pertemuan ketiga yaitu 88% dengan katagori baik. 

 

4.3.1.4 Tahap Refleksi 

        Sebelum melakukan tindakan pada siklus II diadakan refleksi proses 

pembelajaran yang dilakukan pada siklus I. Refleksi diadakan dengan melibatkan 

1 observer dengan kegiatan refleksi bertujuan untuk mendapatkan kritik dan saran 

dari observer, agar pada siklus II hasil evaluasi pembelajaran mencapai target 

yang telah ditentukan. Hasil refleksi tersebut adalah sebagai berikut ini : 

1. Pada pertemuan pertama, pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran 

Picture and Picture cukup baik, karena pada saat mengajar guru waktu 
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tidak di manfaatkan dengan baik, sehingga siswa dalam mengikuti 

pembelajaran tidak efektif, karena masih banyak kegiatan yang 

direncanakan belum dilakukan, sehingga pada pertemuan kedua dan ketiga 

guru harus berusaha melakukan semua kegiatan.   

2. Pada pertemuan kedua dan ketiga sudah hampir semua kegiatan yang 

direncanakan dilakukan akan tetapi belum maksimal, sehingga pada siklus  

II guru harus bisa seoptimal mungkin melakukan kegiatan proses 

pembelajaran dengan lebih baik. 

3. Untuk ketuntasan belajar siswa pada siklus I yaitu 85% siswa tuntas 

belajar meningkat dibandingkan dengan ketuntasan belajar siswa sebelum 

diadakan tindakan yaitu 32%. Rata-rata siklus I mencapai 73, sedangkan 

rata-rata siswa pra siklus 62. Hasil belajar siswa siklus I hampir sudah 

sesuai dengan indikator keberhasilan dalam penelitian. Agar ketuntasan 

hasil belajar lebih meningkat lagi perlu adanya perbaikan dalam 

menerapkan pembelajaran Picture and Picture pada siklus II.     

 

4.3.2 Deskripsi Pelaksanaan Siklus II 

             Praktek pembelajaran dilaksanakan dengan pokok bahasan cara 

pencegahan peristiwa terjadinya erosi, abrasi, banjir dan longsor terhadap 

permukaan daratan. Pada siklus II (3x pertemuan) ini dilakukan dengan rincian 

sebagai berikut ini : 

 

4.3.2.1 Tahap Perencanaan Tindakan  

        Siklus II terdiri dari 3 kali pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 15, 17, 

dan 18 April 2014. Hasil refleksi pada siklus I dengan observer adalah menjadi 

salah satu pertimbangan untuk melaksanakan pembelajaran yang lebih baik lagi. 

Persiapan yang dilakukan untuk melaksanakan pertemuan pada siklus II ini adalah 

dengan mempersiapkan instrumen, alat dan bahan untuk penelitian agar lebih 

efektifitas pembelajaran dapat meningkat dibandingkan pada siklus I. 
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4.3.2.2 Tahap Pelaksanaan dan Pengamatan 

Pelaksanaan pembelajaran pada siklus II ini telah sesuai dengan yang 

direncanakan dan langkah – langkah pembelajaran terlaksana dengan cukup baik 

pada kegiatan awal sebelum pelajaran dimulai terlebih dahulu guru memeriksa 

kesiapan siswa dalam kesiapan untuk mengikuti pelajaran dan berdoa, guru 

bertanya tentang materi sebelumnya. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang ingin di capai.  

                Pada kegiatan inti guru membagikan siswa dalam beberapa kelompok, 

setiap 1 kelompok terdiri dari 6 atau 7 orang siswa. Setelah itu guru membagikan 

LKS dan gambar-gambar pada masing-masing kelompok dan guru membimbing 

siswa yang mengalami kesulitan. Untuk kegiatan LKS tugas kelompok 

mengurutkan gambar dengan sistematis dan meminta perwakilan kelompok untuk 

mempresentasikan hasil kerja kelompok dan  menempelkan gambar dari hasil 

diskusi mereka. 

                 Pada kegiatan inti guru dan siswa bersama-sama menarik kesimpulan 

dari kegiatan yang telah mereka lakukan dan guru mengadakan refleksi tentang 

pembelajaran yang telah dilakukan. Pada akhir pertemuan  guru memberikan tes 

tertulis kepada siswa. 

 

4.3.2.3 Hasil Tindakan  

     1)   Data Hasil Pola Berpikir Sistematis Siswa Siklus II 

Penilaian hasil presentase pola berpikir sistematis siswa selama dalam 

pembelajaran, dengan menerapkan pembelajaran Picture and Picture pada siklus I 

diadakan 3 kali pertemuan dapat di lihat pada tabel 4.10 berikut ini : 

Tabel 4.10 

Hasil pola berpikir Sistematis Siklus II 

Aktivitas Siswa Skor Rata-rata Kategori 

Siklus II 1 = 2590 

2 = 2659 

3 = 2718 

78 Baik 

 

Tabel 4.10 diatas menunjukan bahwa pola berpikir sistematis siswa 

dengan menerapkan pembelajaran Picture and Picture pada mata pelajaran IPA 
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siklus II pertemuan pertama yaitu dengan skor 2590, pertemuan kedua 2659 dan 

pertemuan ketiga 2718 jadi rata-rata skornya 78 dengan kategori baik. Adanya 

setiap pertemun hasil pola berpikir sistematis siswa meningkat dengan 

menerapkan pembelajaran Picture and Picture dapat membantu siswa dalam 

pembelajaran.  

Pada tabel 4.11 dibawah ini dapat dilihat perbandingan pola berpikir 

sistematis siswa dalam menerapkan pembelajaran Picture and Picture pada mata 

pelajaran IPA siklus I dan siklus II 

Tabel 4.11 

Perbandingan Pola Berpikir Sistematis Siswa  

Aktivitas Siswa Skor Rata-Rata Kategori 

Siklus I 1 = 2416 

2 = 2469 

3 = 2588 

73 Baik 

Siklus II 1 = 2590 

2 = 2659 

3 = 2718 

78 Baik 

 

  Berdasarkan tabel 4.11 dapat dilihat dari hasil pola berpikir sistematis 

siswa dalam menerapkan pembelajaran Picture and Picture pada siklus I rata-rata 

skornya 73 dengan kategori baik sedangkan pada siklus II rata-rata skornya 78 

dengan kategori baik. Dapat dilihat bahwa pada kesimpulanya kegiatan 

pembelajaran dalam menerapkan pembelajaran Picture and Picture pada mata 

pelajaran IPA siswa kelas IV SDN Sidorejo Lor 05 Salatiga dalam setiap 

pertemuan mengalami peningkatan yang ditunjukkan dari nilai skornya setiap 

pertemuan dalam melakukan kegiatan pembelajaran pola berpikir sistematis siswa 

dapat di lihat bahwa dari keseluruhan kegiatan pembelajaran yang direncanakan 

dalam kegiatan pembelajaran pada siklus II berhasil.   

 

    2) Data Hasil Belajar Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

           Pada pertemuan pertama, kedua dan ketiga siklus II diakhir pembelajaran 

dengan diadakan tes/evaluasi untuk mengukur ketuntasan belajar siswa. Hasil 

belajar siswa pada siklus II dapat dilihat pada tabel 4.12 di bawah ini :   
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Tabel 4.12 

Nilai Rentang Tes Siklus II 

No Nilai Frekuensi Persentase 

1   90 – 94 4 12% 

2 85 – 89 9 26% 

3 80 – 84 7 21% 

4 75 – 79 9 26% 

5 70 – 74 3 9% 

6  65 – 69 2 6% 

Jumlah 34 100% 

           

Tabel 4.12 menunujukkan bahwa meningkatnya hasil belajar siswa dengan 

menerapkan pembelajaran Picture and Picture, dapat di lihat nilai rentang dari 

nilai di atas 67. Dapat dilihat yang mendapatkan nilai 90 – 94 sebanyak 12% atau 

4 siswa, yang mendapatkan nilai 85 – 89 sebanyak 26% atau 9 siswa, yang 

mendapatkan nilai 80 – 84 sebanyak 21% atau 7 siswa, yang mendapatkan nilai 

75 – 79 sebanyak 26% atau 9 siswa sedangkan yang mendapatkan nilai 70 – 74 

adalah sebanyak 9% atau 3 siswa dan yang mendapatkan nilai 65 – 69 adalah 

sebanyak 6% atau 2 siswa.  

       Berdasarkan data hasil tes menunujukkan sebagian besar siswa sudah tuntas 

dalam mencapai ketuntasan belajaran. Data ketuntasan belajar dapat dilihat pada 

tabel 4.13. 

Tabel 4.13 

Ketuntasan Belajar Siswa Hasil Tes Siklus II 

No Ketuntasan Belajar Jumlah Siswa 

Jumlah Persentase 

1 Tuntas 32 94% 

2 Belum Tuntas 2 6% 

Jumlah 34 100% 

               

           Tabel 4.13 menunjukan bahwa hasil belajar yang diperoleh siswa siklus II 

sudah mencapai standar yang telah ditetapkan pada indikator kenerja pada 

penelitian ini. Indikator keberhasilan penelitian ini dianggap berhasil apabila 29 

siswa dari 34 siswa keals IV tuntas hasil belajarnya. Dari data tersebut dapat 

dilihat dari ketuntasan belajar siswa hasil siklus II dapat diketahui bahwa siswa 

yang sudah mencapai nilai di atas KKM 67 sebanyak 94% atau 32 siswa, 
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sedangkan siswa yang memiliki nilai kurang dari KKM 67 sebanyak 6% atau 2 

siswa. Dari hasi penelitian tersebut menunjukkan bahwa setelah diterapkan 

pembelajaran Picture and Picture, hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA 

meningkat dari pra siklus (32%), siklus I (85%) dan siklus II (94%).  

Perbandingan siklus II antara yang sudah tuntas dan belum tuntas dapat dilihat 

pada diagram lingkaran seperti gambar 4.8 di bawah ini : 

 

Gambar 4.8 

Diagram lingkaran persentase hasil belajar ketuntasan siklus I siswa  

            kelas IV  

 

Apabila hasil nilai siklus II dianalisa berdasarkan nilai tertinggi, nilai 

terendah, dan nilai rata-rata akan tampak seperti pada tabel 4.14. 

Tabel 4.14 

Nilai Siklus II 

No Uraian Nilai 

1 Nilai tertinggi 90 

2 Nilai terendah 65 

3 Nilai rata – rata 79 

Untuk memperjelas hasil teringgi, terendah, maupun nilai rata-rata pada 

tabel 4.14 dapat digambarkan dengan diagram batang seperti berikut : 

 

Gambar 4.9 

Grafik nilai hasil belajar IPA siklus I kelas IV  
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Tabel 4.15 dapat lihat dibawah ini data perbandingan ketuntasan hasil 

belajar IPA Kelas IV SDN Sidorejo Lor 05 Salatiga Pra Siklus, Siklus I dan 

Siklus II 

Tabel 4.15 

Perbandingan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas IV Pra Siklus, Siklus I dan 

Siklus II 

N

o 

Ketunta

san 

Pra siklus Siklus I Siklus II 

Frekuen 

si 

Presenta 

se 

Frekuen 

si 

Presenta 

se 

Frekuen

si 

Presenta

se 

1 Tuntas 11 32% 29 85% 32 94% 

2 Tidak 

Tuntas 

23 68% 5 15% 2 6% 

Jumlah 34 100% 34 100% 34 100% 

Nilai 

tertinggi 

90  90  90  

Nilai 

terendah 

40 63 65 

Nilai rata-

rata 

62 73 79 

           Dapat dilihat dari tabel 4.15 bahwa adanya peningkatan hasil belajar dari 

pra siklus, siklus I dan sampai pada siklus II. Nilai KKM diatas 67 dari pra siklus 

ada 11 siswa meningkat pada siklus I menjadi 29 siswa dan meningkat lagi pada 

siklus II adalah menjadi 32 siswa dari 34 jumlah siswa di kelas IV SDN Sidorejo 

Lor 05 Salatiga adanya peningkatan hasil belajar IPA pada setiap siklus dengan 

menerapkan pembelajaran Picture and Picture sangat mempengaruhi hasil belajar 

siswa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik gambar 4.10 dibawah ini :  
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Gambar  4.10 

Perbandingan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas IV Pra Siklus, Siklus I dan 

Siklus II 

 

          Berdasarkan pada gambar 4.10 di atas dapat dilihat bahwa nilai rata – rata 

dan ketuntasan belajar siswa sebelum tindakan kelas dilaksanakan mengalami 

peningkatan dari nilai rata – rata pada pra siklus adalah 62 dengan ketuntasan 

32% siswa tuntas, setelah dilaksanakan tindakan dengan menerapkan Picture and 

Picture dalam pembelajaran rata – rata nilai siklus I menjadi 73 dengan 

ketuntasan belajarnya mencapai 85% siswa tuntas, sedangkan pada siklus II nilai 

rata – rata siswanya adalah meningkat menjadi 79 dengan ketuntasannya menjadi 

94% siswa tuntas hasil belajarnya. 

 

3)  Hasil Observasi Guru dan Siswa 

Kegiatan observasi ini dilakukan kegiatan pembelajaran guru dalam 

menerapkan pembelajaran Picture and Picture pada siklus II pada pertemuan 

pertama sampai pada pertemuan ketiga yang dinilai oleh observer dilihat hasil 

yang sangat baik dari siklus I. Adapun pengamatan yang difokuskan pada 

kegiatan guru dalam menerapkan pembelajaran Picture and Picture dalam 

pembelajaran IPA yang dapat dilihat pada tabel 4.16 di bawah ini :  
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Tabel 4.16 

Hasil penilaian kinerja guru dalam menerapkan pembelajaran Picture and 

Picture pada siklus II 

Siklus II Total 

skor 

Nilai 

aktivitas 

Kriteria 

Pertemuan 1 41 73% Baik 

Pertemuan 2 45 80% Baik 

Pertemuan 3  51 91% Sangat 

baik 

            

            Dapat lihat pada tabel 4.16 di atas pada pertemuan pertama skor yang di 

peroleh adalah 41 atau dengan nilai presentasenya adalah 73% dengan kriteria 

baik, pada pertemuan kedua skornya adalah 45 atau dengan nilai presentasenya 

adalah 80% dengan kriterianya baik, sedangkan pada pertemuan ketiga skor yang 

di peroleh adalah 51 atau dengan presentasenya 91% dengan kriteria sangat baik. 

         Hasil penilaian kinerja guru dalam pembelajaran dengan menerapkan 

pembelajaran Picture and Picture pada mata pelajaran IPA siklus II apabila 

dianalisis berdasarkan nilai aktivitas kinerja dapat dlihat dalam bentuk grafik 

batang 4.11 di bawah ini :       

 

 

Gambar 4.11 

Hasil penilaian kinerja guru siklus II 

 Pada gambar 4.16 dapat dilihat diatas hasil nilai aktivitas kinerja guru pada 

pertemuan pertama memperoleh nilai presentasenya dalam kegiatan yang 

dilakukan adalah 73%, pertemuan kedua 80% sedangkan pada pertemuan ketiga 
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presentasenya adalah 91% semua kegiatan yang dilakukan guru semua 

dilaksanakan dengan kriteria baik dan sangat baik sudah menunujukan kesuksesan 

dalam mengajar. 

    Dalam proses kegiatan pembelajaran, selain guru yang dinilai oleh 

observer, aktivitas siswa juga di nilai oleh observer dengan lembar observasi. 

Dapat dilihat hasil penilaian aktivitas belajar siswa selama mengikuti proses 

pembelajaran Picture and Picture  pada siklus II pada tabel 4.17 di bawah ini :   

Tabel 4.17 

Hasil aktivitas belajar siswa dengan menerapkan pembelajaran picture and 

picture pada mata pelajaran IPA siklus II 

Siklus II Total 

skor 

Nilai 

aktivitas 

Kriteria 

Pertemuan 1 42 72% Baik 

Pertemuan 2 44 79% Baik 

Pertemuan 3 52 93% Sangat 

baik 

  

Dapat dilihat dari tabel 4.17 di atas menunjukan bahwa dalam kegiatan 

aktivitas belajara yang dilakukan oleh siswa dengan menerapkan pembelajaran 

Picture and Picture pada siklus II pertemuan pertama dengan skor yang di peroleh 

adalah 42 dengan nilai presentasenya adalah 72% dengan kriterianya baik, untuk 

pertemuan kedua dengan skornya adalah 44 dengan presentasenya adalah 79% 

dengan kriterianya baik, sedangkan pada pertemuan ketiga dengan skornya adalah 

52 dengan presentasenya adalah 93% dengan kriterianya sangat baik dan proses 

kegiatan pembelajaran pada siklus II pertemuan ketiga dilaksanakan dengan 

berhasil.  

Dapat dilihar dari hasil penilaian aktivitas kegiatan belajar siswa kelas IV 

SDN Sidorejo Lor 05 Salatiga selama mengikuti pembelajaran dengan 

menerapakan pembelajaran Picture and Picture pada mata pelajaran IPA siklus II 

dapat lihat dalam bentuk grafik batang 4.12 di bawah ini : 
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Gambar 4.12 

Hasil penilaian aktivitas belajar siswa kelas IV IPA siklus II 

 

1. Hasil perbandingan kegiatan/kinerja guru dalam menerapkan 

pembelajaran Picture and Picture pada mata pelajaran IPA siklus I dan 

 siklus II  

          Setelah diamati oleh observer kinerja guru dalam melakukan kegiatan 

dalam mengajar dengan menerapkan pembelajaran Picture and Picture yang 

diperoleh data perbandingan antara siklus I dan siklus II yang tampak pada tabel 

4.18 di bawah ini :  

Tabel 4.18 

Perbandingan kegiatan guru pada siklus I dan siklus II 

Aktivitas 

mengajar 

 Nilai 

presentase 

Kriteria 

 

Siklus I 

Pertemuan 1 70% Baik 

Pertemuan 2 71% Baik 

Pertemuan 3 96% Sangat baik 

 

Siklus II 

Pertemuan 1 73% Baik 

Pertemuan 2 80% Baik 

Pertemuan 3 91% Sangat baik 

 

  Berdasarkan tabel 4.18 dapat dilihat dari hasil kegiatan guru mengajar 

dalam menerapakan pembelajaran Picture and Picture pada siklus I pertemuan 

pertama yaitu dengan nilai presentasenya adalah 70% dengan kriterianya baik, 

pertemuan kedua dengan nilai presentasenya adalah 71% dengan kriterianya baik 
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dan pertemuan ketiganya dengan nilai presentasenya adalah 96% dengan 

kriterianya sangat baik. Sedangkan pada siklus II adanya peningkatan, pada 

pertemuan pertama presentasenya adalah 73% dengan kriterianya baik, pada 

pertemuan kedua dengan presentasenya 80% dengan kriterianya baik sedangkan 

untuk pertemuan ketiga dengan presentasenya adalah 91% dengan kriterianya 

sangat baik. Dapat dilihat bahwa pada kesimpulanya kegiatan pembelajaran dalam 

menerapkan pembelajaran Picture and Picture pada mata pelajaran IPA siswa 

kelas IV SDN Sidorejo Lor 05 Salatiga dalam setiap pertemuan mengalami 

peningkatan yang ditunjukkan dari nilai presentasenya dalam melakukan kegiatan 

guru mengajar, dapat di lihat bahwa dari keseluruhan kegiatan pembelajaran yang 

direncanakan dalam kegiatan pembelajaran pada siklus II berhasil.   

2. Hasil perbandingan aktivitas belajar siswa pembelajaran Picture and 

Picture  pada mata pelajaran IPA siklus I dan II 

  Dengan menerapkan pembelajaran picture and picture dapat di peroleh 

perbandingan anatara siklus I dan siklus II yang di diamati oleh observer kinerja 

guru dalam mengajar, dapat dilihat pada tabel 4.19 di bawah    ini :  

Tabel 4.19 

Perbandingan aktivitas belajar siswa pada siklus I dan siklus II 

Aktivitas 

mengajar 

 Nilai 

persentase 

Kriteria 

Siklus I Pertemuan 1 68% Cukup 

Pertemuan 2 79% Baik 

Pertemuan 3 96% Sangat baik 

Siklus II Pertemuan 1 72% Baik 

Pertemuan 2 79% Baik 

Pertemuan 3 93% Sangat baik 

 

Dari tabel 4.19 dapat dilihat perbandingan aktivitas kegiatan siswa selama 

mengikuti proses pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran Picture and 

Picture adanya peningkatan yang terjadi, pada siklus I pertemuan pertama nilai 

persentasenya adalah 68% dengan kriterianya cukup, pada pertemuan kedua nilai 

persentase yang di peroleh 79% dengan kriterianya baik, pada pertemuan ketiga 

dengan nilai peresentasenya 96% dengan kriterianya sangat baik. Sedangkan 
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untuk siklus II pada pertemuan pertama nilai persentasenya yang di peroleh 

adalah 72% dengan kriterianya baik, pada pertemuan kedua nilai persentasenya 

79% dengan kriterianya baik, pada pertemuan ketiga dengan nilai persentase yang 

di peroleh adalah 93% dengan kriterianya sangat baik. Dapat di simpulkan bahwa 

dalam menerapkan pembelajaran Picture and Picture siswa kelas IV SDN 

Sidorejo Lor 05 Salatiga mata pelajaran IPA mengalami peningkatan dari setiap 

pertemuan dari nilai persentase aktivitas kegiatan siswa dalam belajar, hal ini 

menyatakan bahwa dari kegiatan belajar yang di rencanakan berhasil. 

 

4.3.2.4 Tahap Refleksi  

  Pada akhir pembelajaran kegiatan siklus II diadakannya refleksi selama 

proses pembelajaran yang sudah dilakukan, karena dengan adanya kegiatan 

refleksi ini bertujuan untuk mendapatkan kritik dan saran dari observer agar 

dalam pengajaran dapat lebih baik dan optimal. Hasil refleksi ini adalah dalam 

proses pembelajaran yang menerapkan pembelajaran melalui Picture and Picture 

pada siklus II pertemuan pertama sudah baik dan untuk setiap pertemuan 

berikutnya guru harus lebih bisa mengoptimalkan seluruh kegiatan yang sudah 

direncanakan agar dalam pembelajaran hasil yang di harapkan dapat lebih baik 

lagi. Pada siklus II pertemuan pertama siswa sudah mulai aktif dan siswa juga 

sudah mulai terbiasa dengan menerapkan pembelajaran Picture and Picture. 

Pada pertemuan kedua dan ketiga di siklus II guru sudah bisa dikatakan 

berhasil dalam melakukan mengajaran dengan menerapkan pembelajaran melalui 

Picture and Picture yang di tunjukkan dari meningkatnya hasil ketuntasan belajar 

siswa yaitu dari 34 siswa 32 atau 94% siswa sudah tuntas dalam belajar. Hal ini 

dapat di simpulkan bahwa dengan menerapkan pembelajaran Picture and Picture 

pada siklus II berhasil karena memperoleh penilaian pada siklus II meningkat.  

 

4.4  Pembahasan Hasil Penelitian  

Dalam tindakkan pembelajaran ini peneliti melaksanakan dalam II siklus, 

pada setiap siklus terdiri dari tiga kali pertemuan. Pada siklus I pertemuan 

pertama dengan materi yang diajarkan yaitu peristiwa terjadinya erosi. Dalam 
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pertemuan pertama pengamatan terhadap proses dalam melakukan pembelajaran 

masih adanya permasalahan yang di hadapi antara lain siswa masih kurang 

memperhatikan pada saat guru menjelaskan, sibuk sendiri dan keaktifan siswa 

masih kurang, belum ada keberanian untuk mengemukan pendapat dan 

kekompakan dalam kelompok belum kelihatan.  

Dalam menerapkan pembelajaran Picture and Picture guru masih kurang 

bisa memanfaatkan gambar dengan benar, pada dilihat dari proses kegiatan dalam 

pembelajaran yang sudah di rencanakan sebelumnya. 

Pada pertemuan kedua dan ketiga sudah mulai menunjukan keaktifan 

siswa dalam belajar dan sudah mulai mau mendengarkan penjelasan guru, siswa 

juga sudah berani untuk menyampaikan pendapat, dalam berkelompok sudah 

adanya kerja sama, walaupun masih ada beberapa siswa yang masih bermasalah 

seperti pada pertemuan pertama. Sehingga guru harus bisa memberikan motivasi 

kepada siswa, agar semua siswa dapat lebih aktif dalam pembelajaran. Dalam 

kegiatan-kegiatan yang sudah di rencanakan guru sudah mulai menunjukkan baik 

dalam melakukan kegiatan pembelajaran yang ditunjukkan melalui hasil penilaian 

yang dilakukan oleh observer dengan adanya peningkatan setiap pertemuan yang 

dilakukan.  

Hal ini dapat dilihat dari hasil pola berpikir sistematis siswa dalam 

menerapkan pembelajaran Picture and Picture pada siklus I rata-rata skornya 73 

dengan kategori baik sedangkan pada siklus II rata-rata skornya 78 dengan 

kategori baik. Dapat dilihat bahwa pada kesimpulanya kegiatan pembelajaran 

dalam menerapkan pembelajaran Picture and Picture pada mata pelajaran IPA 

siswa kelas IV SDN Sidorejo Lor 05 Salatiga dalam setiap pertemuan mengalami 

peningkatan yang ditunjukkan dari nilai skornya setiap pertemuan dalam 

melakukan kegiatan pembelajaran pola berpikir sistematis siswa dapat di lihat 

bahwa dari keseluruhan kegiatan pembelajaran yang direncanakan dalam kegiatan 

pembelajaran pada siklus II berhasil.    

Sedangkan hasil belajar siswa pada pembelajaran di siklus I dan siklus II, 

adanya terjadi peningkatan pada setiap pembelajaran yang dilakukan. Peningkatan 

hasil belajar siswa terjadi pada siklus I siswa yang sudah mencapai di atas KKM 
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67 yaitu persentase ketuntasan siswa dari kondisi awal 32% dengan nilai rata-rata 

62, pada siklus I menjadi 85% dengan nilai rata-rata 73 sedangkan pada siklus II 

persentase ketuntasan siswa menjadi 94% dengan nilai rata- ratanya adalah 79.  

Kegiatan guru pada siklus I  pertemuan pertama yang di peroleh dengan 

nilai peresentasenya adalah 70% dengan kriteria baik, pertemuan kedua 71% 

kriteria baik sedangkan pertemuan ketiga dengan nilai persentasenya adalah 96% 

dengan kriterianya sangat baik. 

Masalah-masalah yang di hadapi pada siklus I sudah mulai berkurang pada 

siklus II, semua siswa sudah aktif dalam melakukan kegiatan pembelajaran, tidak 

sibuk sendiri, sudah berani mengungkapkan pendapat pada kelompok dan adanya 

keberanian untuk melakukan persentasi hasil kerja kelompok dan kerja sama 

setiap kelompok sudah baik. Dari hasil pengamatan observer kegiatan yang 

dilakukan guru pada siklus II diperoleh nilai persentasenya adalah 73% dengan 

kriteria baik, pada pertemuan kedua 80% dengan kriteria baik dan pada pertemuan 

ketiga persentase yang di peroleh adalah 91% dengan kriteria penilaian sangat 

baik, karena guru sudah berusaha agar bisa melakukan kegiatan dalam 

pembelajaran dengan optimal dan harus bisa berusaha memberikan yang terbaik 

untuk siswa.  

Pada umunya dalam pembelajaran yang sudah dilakukan oleh guru dengan 

menerapkan pembelajaran Picture and Picture siswa kelas IV SDN Sidorejo Lor 

05 Salatiga dari siklus I sampai dengan siklus II adanya peningkatan yang baik 

dan ini berarti bahwa pembelajaran yang dilakukan dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran IPA. 


