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ABSTRAK 

 

Pratama, Galih Suci. 2017. Penggunaan Media “Baskom Puzzle”, Berbantuan 

Permainan “Hp Rangking 1” dan Alat Peraga “K-Tv” Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar IPA, Keterampilan Berbicara, Aktivitas 

Siswa Tema 3  Kelas IV B SDN Wonosari 03.  Laporan PTK. SD 

Negeri Wonosari 03. 

   

Berdasarkan observasi awal di SD Negeri Wonosari 03 Semarang 

ditemukan masalah dalam pembelajaran materi karakteristik hewan Tema Peduli 

Terhadap Makhluk Hidup. Hasil belajar, keterampilan berbicara dan aktivitas 

siswa dalam pembelajaran kelas IV B masih rendah. Oleh karena itu, perlu adanya 

tindakan untuk meningkatkan hasil belajar IPA, aktivitas siswa dan keterampilan 

berbicara. Salah satunya adalah menggunakan media “baskom puzzle” berbantuan 

permainan “HP Ranking 1” dan alat peraga “K-Tv”. Rumusan masalah penelitian 

adalah hasil belajar IPA, keterampilan berbicara dan aktivitas siswa yang masih 

rendah dalam pembelajaran.  

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas menggunakan 

pendekatan saintifik yang diterapkan dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri atas 

empat tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek 

penelitian adalah guru dan siswa kelas IV B SD Negeri Wonosari 03 Semarang. 

Teknik pegumpulan data menggunakan tes, observasi/pengamatan, catatan 

lapangan, dan dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Adanya peningkatan  keterampilan 

berbicara siswa yaitu  siklus I  rata-rata 16,6 dengan kategori baik, pada siklus II 

rata- rata 17,1 dengan kategori baik; (2) Adanya peningkatan aktivitas belajar 

siswa pada proses pembelajaran yaitu  siklus I  rata-rata 18,48 dengan kategori 

baik, pada siklus II rata- rata 22,40 dengan kategori baik sekali; (3) Adanya 

peningkatan hasil belajar yakni siklus I rata-rata 73 dan siklus II rata-rata 80,6. 

Hal ini ditunjukkan persentase ketuntasan belajar yang diperoleh pada siklus I 

adalah 60% dan  pada siklus II menjadi 85 %. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah melalui penggunaan “Baskom 

Puzzle” berbantuan permainan “ranking 1” dan alat peraga “K-Tv” dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran IPA tema Peduli Terhadap Makhluk Hidup  

di kelas IV Sekolah Dasar. 

 

Kata kunci : media “Baskom Puzzle”, permainan “HP Ranking 1”, alat peraga “K-Tv”, 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

  Berdasarkan Permendikbud No. 65 tahun 2013 tentang Standar Proses 

Pendidikan Dasar dan Menengah mengisyaratkan proses pembelajaran kurikulum 

2013  perlu dipandu dengan kaidah-kaidah pendekatan saintifik/ ilmiah. 

Pendekatan ilmiah (saintifik approach) dalam pembelajaran sebagaimana 

dimaksud meliputi mengamati, menanya, menalar, mencoba, mengolah, 

menyajikan, menyimpulkan, dan mengomunikasikan untuk semua mata pelajaran. 

Permendikbud tersebut menjadi acuan dalam melakukan proses pembelajaran 

seperti model, metode, media, bahan ajar dan sumber belajar  yang disesuaikan 

dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran. Salah satunya mata 

pelajaran IPA. 

Salah satu upaya pemerintah untuk mendorong tercapainya tujuan 

pembelajaran IPA adalah  mengeluarkan peraturan no.32 tahun 2013 tentang 

Standar Nasional Pendidikan pasal 19 ayat 1 yang menyebutkan bahwa proses 

pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, 

serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian 

sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. 

Implikasi dari prinsip ini pembelajaran selayaknya dibuat secara menyenangkan, 

interaktif dan inspiratif agar siswa dapat mengembangkan bakat dan 

kreativitasnya secara optimal sesuai dengan tahapan saintifik.  

Diperkuat temuan dari Depdiknas dalam Trianto (2007), proses 

pembelajaran selama ini masih menunjukkan bahwa siswa hanya menghafal 

konsep dan kurang mampu mengkomunikasikan konsep tersebut jika menemui 

masalah dalam kehidupan nyata berhubungan dengan konsep yang dimiliki. 

Bahkan siswa kurang mampu menentukan masalah dan merumuskannya. 

Kenyataan yang serupa menunjukkan, siswa kurang didorong untuk 

mengembangkan kemampuan berpikir dan berkomunikasi. Proses pembelajaran 
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dikelas diarahkan kepada kemampuan anak hanya untuk menghafal informasi. 

Otak anak dipaksa untuk mengingat dan menimbun berbagai informasi tanpa 

dituntut memahami informasi yang diingatnya itu untuk menghubungkan dengan 

kehidupan sehari-hari. Akibatnya, ketika anak didik lulus dari Sekolah, mereka 

pintar teoritis tetapi mereka miskin aplikasi (Sudarman, 2007: Vol. 2-2). 

Studi pendahuluan yang dilakukan di SD Negeri Wonosari 03 menunjukkan 

hasil observasi belum maksimalnya penggunaan media menyebabkan peserta 

didik kurang aktif dan cepat merasa bosan, proses pembelajaran belum mampu 

mendorong siswa untuk mencapai tahapan mengkomunikasikan. Guru hanya 

menggunakan media gambar seadanya padahal SD sudah memiliki perangkat 

pendukung seperti laptop, LCD, layar, dan sound system tetapi tidak pernah 

digunakan dalam pembelajaran. Partisipasi peserta didik pun rendah yaitu 

cenderung pasif dan kurang konsentrasi karena peserta didik hanya mendengarkan 

penjelasan guru dan dibantu dengan media gambar seadaanya, kemudian 

mengerjakan soal yang diberikan. 

Berdasarkan hasil ulangan tema 3 didapatkan hasil bahwa sebanyak 28 dari 

40 siswa belum tuntas pembelajaran. Berarti terdapat 70 % siswa yang mengalami 

ketidaktuntasan. Salah satu faktornya adalah materi IPA yang cukup luas. Peserta 

didik sering merasa kesulitan dalam memahami materi IPA. Padahal, dalam 

pendekatan saintifik kurikulum 2013 siswa diharapkan mampu 

mengkomunikasikan materi pembelajaran. Berbagai macam hal tersebut 

mendorong peneliti untuk melakukan penelitian tindakan kelas yang dapat 

memberikan pemahaman siswa tentang materi IPA dan memberikan keterampilan 

mengkomunikasikan sesuai tahapan saintifik. 

Kenyataan di lapangan materi IPA pada kelas IV SD sangat memerlukan 

media untuk membuat konsep menjadi lebih konkret dan mudah dipahami oleh 

peserta didik. Penelitian ini akan menggunakan media komik yang berbentuk 

buku saku (buku saku komik/baskom) dan diakhiri dengan puzzle. Berdasarkan 

hasil penelitian oleh Malik, A. dan Daulay, P. (2013:1).Yang berjudul 

Pengembangan Model Pendidikan Antikorupsi Melalui Media Komik Bagi Siswa 

Sekolah Dasar menunjukkan bahwa 86,40% siswa sangat menyukai komik dan 
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86,40% sangat menyenangi komik sebagai media pembelajaran pendidikan 

antikroupsi. Sehingga komik sangat tepat untuk menjadi media pembelajaran 

untuk anak sekolah dasar. 

Keberadaan “baskom puzzle” sebagai media pembelajaran perlu didukung 

suatu proses pembelajaran yang baik. Salah satunya menggunakan permainan 

yang menarik dan meningkatkan hasil belajar siswa.  Hal tersebut sesuai dengan 

hasil penelitian PTK Wahyudi (2015) yang dapat meningkatkan hasil belajar 

matematika hingga 91,6 % menggunakan permainan “Who Wants To be Winner”. 

Atas dasar itu, peneliti menggabungkan dengan permainan permainan “HP 

Ranking 1”. Permainan “HP Ranking 1” adalah permainan modifikasi dari game 

ranking 1 di trans tv dan “Who wants to be millionare” di RCTI  dengan 

menggunakan hiperlink power point. Permainan ini sangat menarik perhatian anak 

karena terdapat nilai kompetisi, berani dan transparan sehingga siswa belajar 

sambil bermaianan. 

Selain itu, pembelajaran saintifik dalam IPA diharapkan dapat mencapai 

tahapan mengkomunikasikan. Keterampilan mengkomunikasikan dalam 

kurikulum termuat dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Berdasarkan Standar 

Kompetensi dan Kompetensi Dasar tingkat SD/MI dalam Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi untuk satuan 

pendidikan dasar dan menengah menyebutkan bahwa salah satu tujuan mata 

pelajaran bahasa Indonesia diajarkan di Sekolah Dasar yaitu agar peserta didik 

memiliki kemampuan berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan 

etika yang berlaku, baik secara lisan maupun tulis, serta dapat menikmati dan 

memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, memperhalus budi 

pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa.  

Dalam mengukur kemampuan mengkomunikasikan perlu disiapkan proses 

pembelajaran yang inovatif dan memberikan ruang ekspresi kepada siswa. Salah 

satunya menggunakan “K-Tv” (kardus televisi). Pemanfaatan “K-Tv” menjadi alat 

peraga dalam melatih kemampuan mengkomunikasikan siswa sangat bermanfaat. 

Keunggulan dari “K-Tv” adalah ramah lingkungan, pemanfaatan barang bekas, 

alat peraga yang menarik dan efisien. 
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Penggunaan media “Baskom Puzzle berbantuan permainan “HP Ranking 1” 

dan alat peraga “ K-Tv” harapannya dapat memecahkan solusi hasil belajar IPA 

yang masih rendah dan keterampilan berbicara yang masih kurang di SD Negeri 

Wonosari 03. 

Dari uraian diatas maka peneliti merumuskan “Penggunaan Media 

“Baskom Puzzle” Berbantuan Permainan “Hp Rangking 1” dan Alat Peraga “K-

Tv” Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA, Keterampilan Berbicara Serta 

Aktivitas Siswa Tema Peduli Terhadap Makhluk Hidup  Kelas IV B SDN 

Wonosari 03” . 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian 

tindakan kelas yang akan dilakukan sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah peningkatan hasil belajar IPA siswa melalui penggunaan 

media “Baskom Puzzle” berbantuan game “Hp Ranking 1” pada tema 

Peduli Terhadap Makhluk Hidup  kelas IV B SD Negeri Wonosari 03 

tahun pelajaran 2016/2017? 

2. Bagaimanakah peningkatan keterampilan berbicara siswa melalui media 

“Baskom Puzzle” berbantuan alat peraga “K-Tv” pada tema Peduli 

Terhadap Makhluk Hidup kelas IV B SD Negeri Wonosari 03 tahun 

pelajaran 2016/2017? 

3. Bagaimanakah peningkatan aktivitas siswa melalui penggunaan media 

“Baskom Puzzle” berbantuan game “Hp Ranking 1” dan alat peraga “K-

Tv” pada tema Peduli Terhadap Makhluk Hidup kelas IV B SD Negeri 

Wonosari 03 tahun pelajaran 2016/2017? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan penelitian tindakan kelas 

yang akan dilakukan adalah:  

1. Untuk mendeskripsikan peningkatan hasil belajar siswa melalui 

penggunaan media “Baskom Puzzle” berbantuan game “Hp Ranking 1” 

pada tema Peduli Terhadap Makhluk Hidup kelas IV B SD Negeri 

Wonosari 03 tahun pelajaran 2016/2017. 

2. Untuk mendeskripsikan keterampilan berbicara siswa melalui media 

“Baskom Puzzle” berbantuan alat peraga “K-Tv” pada tema Peduli 

Terhadap Makhluk Hidup  kelas IV B SD Negeri Wonosari 03 tahun 

pelajaran 2016/2017. 

3. Untuk mendeskripsikan aktivitas siswa melalui penggunaan media 

“baskom puzzle” berbantuan game “Hp Ranking 1” dan alat peraga “K-

Tv” pada tema Peduli Terhadap Makhluk Hidup  kelas IV B SD Negeri 

Wonosari 03 tahun pelajaran 2016/2017. 

 

1.4 Sasaran dan Kemanfaatan Penelitian 

1. Sasaran 

Sasaran dalam penelitian PTK ini adalah siswa kelas IVB SD Negeri 

Wonosari 03 tahun pelajaran 2016/2017 yang berjumlah 40 orang yang 

terdiri dari 24 laki-laki dan 16 perempuan. 

2. Manfaat penelitian ini dibedakan menjadi manfaat teoritis dan manfaat 

praktis. 

a. Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan 

mengenai proses pembelajaran yang inovatif dan berpusat pada 

siswa melalui penggunaan media “Baskom Puzzle” berbantuan 

permainan “Hp Rangking 1” dan alat peraga “K-Tv”. Terutama 

berkaitan dengan media pembelajaran, alat peraga dan permainan 

edukasi untuk anak sekolah dasar. 

 



6 
 

 

b. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan alternatif pemecahan 

masalah di kelas serta mampu meningkatkan kemampuan berpikir 

kreatif siswa dalam situasi pembelajaran yang menyenangkan 

sehingga hasil belajar IPA. Bagi guru, dapat membantu guru 

menyiapkan media, alat peraga dan permainan pembelajaran yang 

sesuai dengan standar proses, mudah dipahami, dan hasil 

pembelajaran lebih bermakna melalui penggunaan media “Baskom 

Puzzle” berbantuan permainan “Hp Rangking 1” dan alat peraga “K-

Tv”. Bagi sekolah, meningkatkan mutu sekolah serta tersedianya 

media, alat peraga, dan permainan pembelajaran yang inovatif. 

 

1.5 Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian 

Pembatasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Subjek penelitian adalah peserta didik kelas IV B SD  Negeri Wonosari 

03 

2. Materi Pokok yang dikembangkan adalah tema Peduli Terhadap 

Makhluk Hidup 

3. Penelitian tindakan kelas beracuan pada Standar Proses dalam Peraturan 

Pemerintah no.32 tahun 2013. 

4. Media yang digunakan adalah “baskom Puzzle” (buku saku komik yang 

diakhiri puzzle). 

5. Alat peraga yang digunakan adalah K-Tv (kardus televisi) 

6. Permainan yang digunakan adalah permainan “HP Ranking 1” (hiperlink 

power point ranking 1) 

7. Tema pembelajaran yang ditingkatkan adalah tema Peduli Terhadap 

Makhluk Hidup dengan fokus peningkatan hasil belajar IPA ranah 

kognitif dan aktivitas siswa selama proses pembelajaran.  
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1.6 Definisi Operasional 

Terdapat beberapa definisi operasional dalam penelitian tindakan kelas 

berikut ini: 

1. Media pembelajaran “baskom puzzle” (buku saku komik yang diakhiri 

dengan puzzle) adalah suatu perantara yang disampaikan guru ke peserta 

didik berbentuk buku dengan ukuran sebesar saku yang berisi komik dan 

diakhiri puzzle. 

2. Permainan “Hp Ranking 1” adalah modifikasi permainan rangking satu 

yang berada di trans tv dengan penggunaan hiperlink power point. 

3. Alat Peraga “K-Tv” adalah alat peraga yang terbuat dari kardus yang 

menyerupai televisi. 

4. Hasil belajar IPA adalah perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar 

setelah mengalami aktivitas belajar IPA. Hasil pembelajaran IPA dibatasi 

pada domain kognitif. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kajian teori 

Dalam kajian teori akan dipaparkan mengenai Media “Baskom Puzzle”, 

Permainan “Hp Ranking Satu”, Alat Peraga “K-Tv”, Hasil Belajar IPA serta 

Sintak Pembelajaran menggunakan Media “baskom puzzle” Berbantuan 

permainan“ Hp Ranking 1” dan alat peraga “K-Tv” dalam Pembelajaran tema 

Peduli Terhadap Makhluk Hidup. 

1. Media Pembelajaran “Baskom Puzzle” 

Dalam pembahasan kajian teori media pembelajaran “baskom puzzle” 

(buku saku komik) maka akan dipaparkan mengenai kajian teori media 

pembelajaran, buku saku dan komik. 

a. Media pembelajaran 

Kata “media” berasal dari bahasa latin yaitu jamak dari kata 

medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. 

Menurut Sadiman (2002: 6) media adalah perantara atau pengantar 

pesan dari pengirim ke penerima pesan. Boove (dalam Ena, 2007) 

menyatakan bahwa media adalah sebuah alat yang berfungsi untuk 

menyampaikan pesan pembelajaran. Menurut Ena (2007) 

pembelajaran adalah sebuah komunikasi antara pembelajar, pengajar 

dan bahan ajar. Komunikasi tidak akan berjalan tanpa bantuan sarana 

penyampai pesan atau media. Bentuk-bentuk stimulus yang dapat 

dipergunakan sebagai media diantaranya adalah hubungan atau 

interaksi manusia, realita, gambar bergerak atau tidak, tulisan dan 

suara yang direkam. Oleh sebab itu, peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa media pembelajaran adalah alat yang berfungsi 

menyampaikan pesan antara pembelajar, pengajar dan bahan ajar.  
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Menurut Asyar (2012:14-18) menyatakan bahwa secara umum 

media pembelajaran mempunyai manfaat sebagai berikut: 

1) Meningkatkan mutu pembelajaran 

2) Tuntutan paradigma baru 

3) Kebutuhan pasar 

4) Visi pendidikan global 

 

Oleh sebab itu pemanfaatan media pembelajaran sangat tepat untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran terutama dalam pembelajaran 

tema Peduli Terhadap Makhluk Hidup. 

b. Buku saku 

Secara umum buku saku adalah buku dengan ukuran kecil, ringan, 

dan bisa disimpan di saku. Buku saku termasuk media cetak, yang 

mana media cetak merupakan bahan-bahan yang disiapkan untuk 

pengajaran dan informasi. Buku saku bisa memberikan stimulus 

kepada siswa untuk belajar, diharapkan siswa bisa menguasai isi dari 

buku tersebut.  

Fungsi buku menurut Arsyad (2011:24) adalah materi pelajaran 

yang dirancang sedemikian rupa sehingga mampu memenuhi 

kebutuhan siswa baik cepat maupun lambat membaca dan 

memahami, namun siswa bisa menguasai materi pelajaran yang sudah 

tertulis. Buku saku mempunyai manfaat dalam pembelajaran, dan 

penyampaian pelajaran jadi lebih baku meskipun guru menyampaikan 

dengan tafsiran yang berbeda. Dengan buku ini pembelajaran jadi 

lebih menarik, karena dengan bantuan buku saku siswa bisa tetap 

terjaga dan memperhatikan. buku dibuat simple, dengan kata yang 

runtut ditambah dengan gambar sebagi pendukung materi diharapkan 

agar bisa menimbulkan rasa keingintahuan siswa dan bisa 

meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. 

Rancangan buku saku Menurut I Wayan Santyasa (2007:11), 

mempunyai beberapa kelebihan seperti, (1) ekonomis, dimana biaya 
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yang dikeluarkan dalam pembuatan lebih murah dibanding media 

auApuila visual. (2) mampu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. 

(3) mampu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. (4) dapat dibuat 

model rangkuman atau terperinci karena banyak mengulas tentang 

materi yang disampaikan. 

Dengan berbagai kelebihan buku saku, maka buku saku merupakan 

cetakan kecil yang bisa membantu siswa dan guru dalam proses 

pembelajaran. Buku yang beredar biasanya mempunyai ukuran yang 

besar, sehingga siswa malas untuk membawa buku tersebut kemana 

saja mereka pergi. Dengan buku yang kecil dan ringkas, siswa bisa 

membawa kemana saja dengan mudah, Tata tulis yang terprogram 

serta isinya yang ringkas juga mempermudah siswa untuk membaca 

dan memahami isi dari buku tersebut. 

Dalam penelitian ini buku saku akan dikembangkan menjadi buku 

saku komik yang berisi materi pelajaran IPA. 

c. Komik 

Komik berasal dari kata Comic berarti “lucu” dalam bahasa 

Inggris. Menurut Scott McCloud dalam Understanding Comic (2008: 

12) mendeskripsiskan komik sebagai penyusunan gambar-gambar 

dalam sebuah urutan yang disengaja, dimaksudkan untuk 

penyampaian pesan dan menimbulkan suatu nilai estetis pada 

penampilannya. Eisner (dalam Darmawan, 2005: 242) 

mengemukakan bahwa komik adalah sequential arts, seni sekuens. 

Mochtar Lubis (dalam Boneff, 1998:99) berpendapat bahwa komik 

adalah salah satu alat komunikasi massa yang memberi pendidikan, 

baik untuk kanak-kanak maupun untuk orang dewasa.Atas dasar di 

atas maka peneliti menyimpulkan komik merupakan susunan gambar 

dan kata-kata untuk menceritakan sesuatu atau mendramatisasi suatu 

ide.  

Menurut McCloud (2008:38) syarat sesuatu bisa disebut komik 

dalam beberapa poin, diantaranya 1) Imaji yang disusun; 2) terletak 
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dalam panel; 3) membentuk narasi; 4) terdapat simbol-simbol selain 

gambar, seperti balon kata, caption, efek bunyi, dan; 5) susunan panel 

dan/atau susunan imaji adalah tuturan khas komik. 

Menurut Setiawan (2002:21) Komik sebagai produk visual dan 

memiliki fungsi sebagai media dalam menyampaikan informasi. 

Komik sebagai media komunikasi, mempunyai kemampuan 

menyesuaikan diri yang luar biasa sehingga sering digunakan untuk 

berbagai macam tujuan.  Oleh sebab itu, komik sangat tepat jika 

dijadikan media pembelajaran. 

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti menyimpulkan komik 

adalah rangkaian gambar yang berupa produk visual untuk 

menyampaikan pesan kepada pembaca secara menarik dan sesuai 

perkembangan anak. 

 

Berdasarkan kajian teori media pembelajaran, buku saku dan komik 

maka peneliti menyimpulkan bahwa media pembelajaran “Baskom Puzzle” 

(buku saku komik yang diakhiri dengan puzzle) adalah suatu perantara yang 

disampaikan guru ke peserta didik berbentuk buku dengan ukuran sebesar 

saku yang berisi komik dan diakhiri dengan puzzle. 

 

2. Permainan “Hp Ranking Satu” 

Permainan “HP Ranking 1” merupakan permainan modifikasi 

rangking satu yang berada di trans tv dengan penggunaan hiperlink 

power point yang menyerupai kuis “who wants to be miliniore”. Ranking 

1, merupakan program entertainment telekuis yang memperebutkan uang 

sebesar 100 juta rupiah. Pengemasan acara telekuis ini selain 

memberikan ilmu pengetahuan kepada para peserta, acara Ranking 1 juga 

memberikan hiburan berupa unsur komedi yang dilakukan oleh para host 

dan pesertanya. Dalam permainan “HP ranking 1” pun memperebutkan 

nilai 100 dan disampaikan secara persuasif dan humanis. 
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Acara Ranking 1 memiliki tagline “Ranking 1, Pinter ga tuh”. 

Tagline tersebut menunjukan bahwa acara New Ranking 1 mengajak para 

peserta untuk mengetahui sejauh mana kemampuan mereka. Sementara 

“HP Ranking 1” mempunyai tagline “HP Ranking 1, Aku Kamu pinter!”. 

Tagline yang mengajak kita menjadi siswa yang cerdas. 

Program acara “HP Ranking 1” disesuaikan dengan permaianan 

“Who wants to be Milionare” dengan memberikan soal berjumlah 15. 

Terdapat tiga titik aman yaitu 50, 75 dan 100. Setiap siswa ketika sudah 

melewati titik aman 50,75 atau 100 berarti mereka telah menerima nilai 

tersebut. Ketika siswa ditengah jalan menyatakan berhenti berarti siswa 

tersebut mendapat nilai dari yang telah dilampaui. Namun ketika lanjut, 

maka setiap siswa yang menjawab salah akan mendapatkan nilai sesuai 

titik aman yang diperoleh. 

Soal yang diberikan pun tidak hanya soal dalam buku kurikulum 

2013 namun juga pada buku pendamping yang lainnya. Bahkan, 

ditengah-tengah akan kehadiran professor yang menggunakan baju putih 

dalam penyampaian soal. 

 

3. Alat Peraga “K-Tv” 

 Alat peraga K-Tv merupakan alat peraga modifikasi yang berbahan 

kardus dan berbentuk seperti televisi. Kata “Alat Peraga” diperoleh dari 

dua kata alat dan peraga. Kata utamanya adalah peraga yang artinya 

bertugas “meragakan” atau membuat bentuk “raga” atau bentuk “fisik” 

dari suatu arti/pengertian yang dijelaskan. Bentuk fisik itu dapat berbentuk 

benda nyatanya atau benda tiruan dalam bentuk model atau dalam bentuk 

gambar visual/auApuila visual.  

Menurut Sudjana (1989:76) alat peraga adalah suatu alat bantu untuk 

mendidik atau mengajar supaya apa yang diajarkan mudah dimengerti 

anak didik. Atas dasar itu, peneliti menyimpulkan bahwa alat peraga 

adalah alat bantu yang digunakan untuk mengajar. Alat peraga “K-Tv” 
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digunakan untuk membantu siswa dalam mengkomunikasikan tentang 

materi karakteristik hewan. 

 

4. Hasil Belajar IPA 

Dalam kajian teori hasil belajar IPA maka akan dibagi menjadi 

kajian teori belajar, hasil belajar dan IPA. 

a. Teori Belajar 

Berikut akan dipaparkan teori belajar yang mendukung 

pembelajaran melalui media “Baskom, Permainan “ Hp Ranking 1” 

dan alat peraga “K-TV”. 

1) Teori Belajar Jean Piaget 

Piaget (1958), berpendapat bahwa proses belajar harus 

disesuaikan dengan tahapan perkembangan kognitif yang 

dilalui peserta didik. Tahapan tersebut dibagi menjadi empat 

tahap, yaitu tahap sensori motor (0-2 tahun), tahap 

praoperasional (2-7 tahun), tahap opersional konkret (7-11 

tahun), dan tahap operasional formal (11 tahun ke atas).  

Menurut teori Piaget peserta didik usia SD berada pada tahap 

operasional konkret (7-11 tahun), pada tahap ini seorang anak 

dapat membuat kesimpulan dari sesuatu pada situasi nyata atau 

dengan menggunakan benda konkret, dan mampu 

mempertimbangkan dua aspek dari situasi nyata secara 

bersama-sama (misalnya, antara bentuk dan ukuran). Oleh 

karena itu dalam pembelajaran haruslah disesuaikan dengan 

menggunakan benda-benda konkret (media dalam 

pembelajaran). Dalam penelitian ini pada peserta didik kelas IV 

akan dilakukan menggunakan media pembelajaran “baskom 

puzzle”, permainan “HP Ranking 1”, dan alat peraga “K-TV”   
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2) Teori Belajar Vygotsky 

Teori kontruktivisme yang dikembangkan oleh Vigotsky 

memiliki pengertian bahwa belajar bagi anak dilakukan dalam 

interaksi dengan lingkungan sosial maupun fisik. Penemuan 

atau discovery dalam belajar lebih mudah diperoleh dalam 

konteks sosial budaya seseorang. Dalam penjelasan lain, 

Tanjung mengatakan bahwa inti kontruktivis Vigotsky adalah 

interaksi antara aspek internal dan eksternal yang 

penekanannya pada lingkungan sosial dalam belajar. 

(Thobroni, 2011:112) 

Menurut Vygotsky dalam Trianto (2007:26-27), proses 

pembelajaran akan terjadi jika anak bekerja atau mangangani 

tugas-tugas yang belum dipelajari, namun tugas tersebut masih 

berada pada jangkauan mereka yang disebut zone of proximal 

development, yakni daerah tingkat perkembangan sedikit di 

atas daerah perkembangan seseorang saat ini. Vygotsky yakin 

bahwa fungsi mental yang lebih tinggi pada umumnya muncul 

dalam percakapan dan kerjasama antar individu sebelum fungsi 

mental yang lebih tinggi itu terserap ke dalam individu 

tersebut. 

Berdasarkan penjelasan teori di atas, dapat disimpulkan 

bahwa teori konstruktivisme sosial merupakan dasar dari 

pembelajaran berkelompok, sesuai dengan teori tersebut 

peserta didik akan membentuk suatu konsep melalui 

berinteraksi dengan orang lain disekitarnya. Oleh karena itu 

pada penelitian ini menggunakan pembelajaran berbasis 

kelompok.  

 

 

 

 



15 
 

 

b. Hasil Belajar 

Menurut Anni (2007:5), hasil belajar merupakan perubahan 

perilaku yang diperoleh pembelajar setelah mengalami aktivitas 

belajar. Perolehan aspek-aspek perubahan perilaku tersebut 

tergantung pada apa yang dipelajari oleh pembelajar. Hasil belajar 

adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-

sikap, apresiasi dan keterampilan. Menurut Gagne hasil belajar 

berupa informasi verbal, keterampilan intelektual, strategi kognitif, 

keterampilan motorik, dan sikap (Suprijono, 2011:5). Bloom, dalam 

Thobroni (2011:23), berpendapat bahwa hasil belajar mencakup 

kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik. 

1) Domain kognitif yang sudah direvisi oleh Krathwohl (2002: 215), 

mencakup enam tingkatan yaitu: 1) remembering (mengingat), 2) 

understanding (memahami), 3) applying (menerapkan), 4) 

analyzing (menganalisis), 5) evaluating (mengevaluasi), 6) 

creating (mencipta). 

2) Domain afektif mencakup: receiving (sikap menerima), 

responding (memberikan respons), valuing (nilai), organization 

(organisasi), characterization (karakterisasi) 

3) Domain psikomotor mencakup: initiatory, pre-routine, 

rountinized, keterampilan produktif, teknik, fisik, sosial, 

manajerial, dan hasil intelektual. 

 

Selain itu menurut Lindgren, dalam Thobroni (2011:24), hasil 

pembelajaran meliputi kecakapan, informasi, pengertian, dan sikap. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah 

perubahan perilaku secara keseluruhan bukan hanya salah satu aspek 

potensi kemanusiaan saja tetapi meliputi ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. Pembatasan penelitian ini mengkaji hasil belajar peserta 

didik dibatasi tes kognitif. 
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5. Keterampilan berbicara 

Dalam pembahasan keterampilan berbicara dibagi menjadi dua yaitu 

keterampilan berbicara dan penilaian keterampilan berbicara. 

a. Keterampilan berbicara 

Pengertian keterampilan menurut Yudha dan Rudhyanto (2005:7) 

adalah kemampuan anak dalam melakukan berbagai aktivitas seperti 

motorik, berbahasa, sosial-emosional, kognitif, dan afektif (nilai-nilai 

moral)”. Keterampilan yang dipelajari dengan baik akan berkembang 

menjadi kebiasaan. Terdapat hubungan yang saling mempengaruhi 

antara keterampilan dengan perkembangan kemampuan keseluruhan 

anak. Keterampilan anak tidak akan berkembang tanpa adanya 

kematangan. Beberapa faktor yang mempengaruhi keterampilan pada 

anak yaitu: keturunan, makanan, intelegensi, pola asuh, kesehatan, 

budaya, ekonomi, sosial, jenis kelamin, dan rangsangan dari 

lingkungan. 

Menurut Suhartono (2005:21) berbicara merupakan bentuk 

perilaku manusia yang memanfaatkan faktor-faktor fisik, psikologis, 

neurologis, semantik, dan linguistik. Pertama, faktor fisik yaitu alat 

ucap untuk menghasilkan bunyi bahasa, seperti kepala, tangan, dan 

roman muka yang dimanfaatkan dalam berbicara. Kedua, faktor 

psikologis dapat mempengaruhi terhadap kelancaran berbicara. Oleh 

karena itu stabilitas emosi tidak hanya berpengaruh terhadap kualitas 

suara tetapi juga berpengaruh terhadap keruntutan bahan 

pembicaraan. Ketiga, faktor neurologis yaitu jaringan saraf yang 

menghubungkan otak kecil dengan mulut, telinga dan organ tubuh 

lain yang ikut dalam aktivitas berbicara. Keempat, faktor semantik 

yang berhubungan dengan makna. Kelima, faktor linguistik yang 

berkaitan dengan struktur bahasa. Bunyi yang dihasilkan harus 

disusun menurut aturan tertentu agar bermakna. Jika kata-kata yang 

disusun itu tidak mengikuti aturan bahasa akan berpengaruh terhadap 

pemahaman makna oleh lawan bicaranya. 
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Berdasarkan pengertian keterampilan dan pengertian berbicara di 

atas, maka dapat disimpulkan bahwa keterampilan berbicara adalah 

kemampuan untuk mengekspresikan, menyatakan, serta 

menyampaikan ide, pikiran, gagasan, atau isi hati kepada orang lain 

dengan menggunakan bahasa lisan yang dapat dipahami oleh orang 

lain. Aktivitas anak yang dapat dilakukan yaitu dengan berinteraksi 

dan berkomunikasi dengan orang-orang yang ada disekitarnya, 

sehingga dapat melatih anak untuk terampil berbicara. 

Keterampilan berbicara perlu dilatihkan kepada anak sejak dini, 

supaya anak dapat mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-

kata sehingga mampu mengekspresikan, menyatakan, serta 

menyampaikan ide, pikiran, gagasan, atau isi hati kepada orang lain. 

Belajar berbicara dapat dilakukan anak dengan bantuan dari orang 

dewasa melalui percakapan. Dengan bercakap-cakap, anak akan 

menemukan pengalaman dan meningkatkan pengetahuannya dan 

mengembangkan bahasanya. Anak membutuhkan reinforcement 

(penguat), reward (hadiah, pujian), stimulasi, dan model atau contoh 

yang baik dari orang dewasa agar kemampuannya dalam berbahasa 

dapat berkembang secara maksimal. 

Keterampilan berbicara dalam penelitian ini adalah kemampuan 

untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan ide, 

pikiran, gagasan, atau isi hati kepada orang lain dengan menggunakan 

bahasa lisan yang dapat dipahami oleh orang lain. Dalam melatih 

keterampilan berbicara, anak perlu dibiasakan untuk berinteraksi 

dengan orang lain, sehingga anak dapat menyampaikan pikiran dan 

perasaannya kepada orang lain. Oleh karena itu dalam penelitian ini 

keterampilan berbicara akan dilatih menggunakan “K-TV” 

b. Penilaian keterampilan berbicara 

Setiap kegiatan belajar perlu diadakan penilaian, setelah proses 

belajar mengajar itu selesai. Penilaian ini dapat diperoleh melalui tes. 

Tes merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengukur atau 
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mengetahui sejauh mana siswa mampu mengikuti proses belajar 

mengajar yang telah berlangsung. Cara yang dapat digunakan untuk 

mengetahui sejauh mana siswa mampu berbicara adalah tes 

kemampuan keterampilan berbicara. Pada prinsipnya ujian 

keterampilan berbicara memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

berbicara yang difokuskan pada praktik berbicara. 

Penilaian di dalam keterampilan berbicara ditentukan dari 2 hal, 

yaitu faktor kebahasaan dan faktor non kebahasaan (Nurgiyantoro, 

1995: 152). Penilaian dari faktor kebahasaan meliputi: (1) Tekanan, 

(2) Ucapan, (3) kosa kata, (4) struktur kalimat sedangkan penilaian 

dari faktor non kebahasaan meliputi: (1) keberanian, (2) kelancaran.  

 

6. Aktivitas siswa 

Aktivitas merupakan segala kegiatan yang dilaksanakan baik secara 

jasmani atau rohani. Aktivitas siswa selama proses belajar mengajar 

merupakan salah satu indikator adanya keinginan siswa untuk belajar. 

Aktivitas siswa merupakan kegiatan atau perilaku yang terjadi selama proses 

belajar mengajar. Kegiatan-kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang 

mengarah pada proses belajar seperti bertanya, mengajukan pendapat, 

mengerjakan tugas-tugas, dapat menjawab pertanyaan guru dan bisa 

bekerjasama dengan siswa lain, serta tanggung jawab terhadap tugas yang 

diberikan. 

Paul B. Diedrich (dalam Hanafiah dan Suhana (2010:24) membuat suatu 

daftar yang berisi 177 macam kegiatan siswa yang antara lain dapat 

digolongkan sebagai berikut:  

1. Visual activities, yang termasuk didalamnya misalnya membaca, 

memperhatikan gambar, demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain.  

2. Oral activities, seperti menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi 

saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, 

interupsi.  
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3. Listening activities, sebagai contoh mendengarkan uraian, percakapan, 

diskusi, musik, pidato.  

4. Writing activities, seperti misalnya menulis cerita, karangan, laporan, 

angket, menyalin.  

5. Drawing activities, misalnya menggambar, membuat grafik, peta, 

diagram.  

6. Motor activities, yang termasuk didalamnya antara lain melakukan 

percobaan, membuat konstruksi, model mereparasi, bermain, berkebun, 

beternak.  

7. Mental activities, sebagai contoh misalnya menanggapi, mengingat, 

memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, mengambil 

keputusan. 

8. Emotional activities, seperti misalnya menaruh minat, merasa bosan, 

gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup. 

 Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa aktivitas siswa 

merupakan kegiatan siswa, yang ditandai dengan adanya kegiatan siswa 

dalam proses pembelajaran antara lain seperti siswa bertanya, siswa 

menanggapi, siswa berdiskusi kelompok, menulis, mendengarkan, 

menggambar, mendengarkan penjelasan dari guru dan kegiatan-kegiatan lain. 

Dengan pembelajaran yang berpusat pada siswa (student center) maka peran 

serta siswa dalam pembelajaran lebih besar dibandingkan peran guru dalam 

pembelajaran. Menghadapi siswa yang tidak aktif, guru dapat menggunakan 

strategi pembelajaran yang baik untuk mengatasinya. Kegiatan atau aktivitas 

siswa akan terlihat melalui pengamatan yang dilakukan oleh guru. Siswa 

yang aktif dan siswa yang tidak aktif akan memilki penilaian berbeda oleh 

guru. 

Untuk mewujudkan hal tersebut, dalam penelitian ini aktivitas siswa yang 

diamati dalam proses pembelajaran diarahkan sesuai dengan langkah-langkah 

pendekatan saintifik melalui penggunaan media “Baskom’ berbantuan 

permainan “HP ranking 1” dan alat peraga “K-Tv” tema Peduli Terhadap 
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Makhluk Hidup. Indikator keaktifan siswa meliputi siswa bersemangat 

mengikuti pembelajaran, siswa mendengarkan informasi, siswa aktif 

berdiskusi dalam kelompok belajar, siswa aktif bekerja dalam 

penyelidikan/melaksanakan tugas bersama kelompok, siswa ikut menyajikan 

hasil karya, dan siswa menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan 

masalah. 

 

7.  Pendekatan Saintifik 

Pendekatan saintifik merupakan pendekatan yang disarankan pada 

kurikulum 2013, hal ini tercantum pada permendikbud no. 67 tahun 2013 

tentang kerangka kurikulum sekolah dasar. Adapun tahapan dalam 

pendekatan saintifik ini harus mencangkup hal-hal sebagai berikut : 

a. Mengamati 

Mengamati merupakan tahapan dimana siswa mengamati suatu objek 

atau permasalahan yang akan dikaji. Guru dalam tahap ini berperan 

mengarahkan, membimbing dan memberi banyak pemahaman agar 

siswa dapat mengamati suatu objek atau permasalahan dari berbagai 

sudut pandang secara kritis. 

b. Menanya 

Tahapan menanya merupakan tahapan dimana hasil dari proses 

mengamati membentuk pola pikir kritis sehingga memunculkan 

pertanyaan-pertanyaan dari siswa. 

c. Mencoba 

Tahap mencoba terjadi setelah siswa mengamati, kemudian mencoba 

dengan menirukan apa yang diamati. 

d. Menalar 

Menalar merupakan proses mengaitkan dari pemahaman yang 

diperoleh siswa dari kegiatan mengamati dengan menanya atau 

mencoba. Dari kegiatan menalar akan muncul sebuah konsep dari 

siswa yang merupakan kesimpulan, pemecahan masalah atau sudut 
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pandang atau pendapat yang merupakan hasil dari pengalaman  

belajar.  

e. Mengkomunikasikan 

Tahap mengkomunikasikan adalah menyampaikan atau menampilkan 

sebuah hasil belajar. Hasil belajar yang disampaikan dapat berupa 

kesimpulan, pendapat, hasil penyelesaian permasalahan, karya seni 

dsb. Mengkomunikasikan dapat dilakukan dengan penampilan, 

presentasi atau hasil karya lainnya (Diklat implementasi kurikulum 

2013) 

 

Menurut Sudrajat (2013) Penerapan pendekatan saintifik/ilmiah dalam 

pembelajaran menuntut adanya perubahan setting dan bentuk pembelajaran 

tersendiri yang berbeda dengan pembelajaran konvensional.  Dari penjelasan 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kurikulum 2013 menggunakan 

kerangaka dasar pendekatan saintifik yang meliputi kegiatan mengamati, 

menanya, menalar, mencoba, mengkomunikasikan. Untuk mendapatkan hasil 

maksimal dalam pelaksanaan kurikulum 2013 yang menggunakan pendekatan 

saintifik ini maka inovasi yang dapat diterapkan salah satunya dengan penerapan 

media, permainan dan alat peraga yang sesuai dengan peserta didik sehingga 

dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan media “baskom puzzle” 

berbantuan permainan “HP Ranking 1” dan alat peraga “K-Tv” dalam proses 

pembelajarannya. 

 

8. Sintak Pendekatan Saintifik Menggunakan Media “baskom puzzle” 

Berbantuan “ Hp Ranking 1” dan Alat Peraga “K-Tv” dalam 

Pembelajaran Tema Peduli Terhadap Makhluk Hidup . 

Langkah-langkah Pendekatan Saintifik menggunakan Media “baskom 

puzzle” Berbantuan “ Hp Ranking 1” dan alat peraga “K-Tv” dalam 

pembelajaran tema Peduli Terhadap Makhluk Hidup  sebagai berikut: 
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Tabel. 2.1 Sintak Pendekatan Saintifik menggunakan media “Baskom 

Puzzle” berbantuan “HP Ranking 1” dan alat peraga “K-tv’ 

No. Tahap Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran 

1. Stimulasi (Pemberian 

Rangsangan) 

Kegiatan pembelajaran dalam tahap 

ini berupa pemberian apersepsi 

mengenai materi serta siswa 

dirangsang untuk mempunyai sikap 

ingin tahu mengenai materi 

pembelajaran 

2. Pengelolaan kelas Kegiatan pembelajaran dalam tahap 

ini siswa dibagi menjadi beberapa 

kelompok. Satu kelompok terdiri dari 

5-6 orang. 

3. Mengamati Kegiatan pembelajaran dalam tahap 

ini siswa mengamati dan 

mendiskusikan media pembelajaran 

“Baskom Puzzle” yang telah 

diberikan guru secara berkelompok. 

4. Menanya Kegiatan pembelajaran dalam tahap 

ini siswa saling mengajukan 

pertanyaan mengenai media 

pembelajaran. 

5. Mencoba Kegiatan pembelajaran dalam tahap 

ini siswa mencoba untuk 

menceritakan isi dalam “baskom 

puzzle” 

6. Mengkomunikasikan Kegiatan pembelajaran dalam tahap 

ini masing-masing kelompok 
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menyampaikan hasil diskusi  

7. Konfirmasi Kegiatan pembelajaran dalam tahap 

ini guru melakukan konfirmasi 

terhadap hasil presentasi setiap 

kelompok dan menyimpulkan. 

8. Menalar Kegiatan pembelajaran dalam tahap 

ini siswa bersama guru menyimpulkan 

materi pembelajaran. 

9. Presentasi “Baskom 

Puzzle” menggunakan 

“K-Tv”  

(Mengkomunikasikan) 

Kegiatan pembelajaran dalam tahap 

ini setiap siswa mempresentasikan 

hasil kesimpulan dalam “K-Tv”  

10. Uji Evaluasi 

menggunakan 

Permainan “HP 

Ranking 1” 

Kegiatan pembelajaran dalam tahap 

ini berupa evaluasi dari proses 

pembelajaran secara menarik dan 

menyenangkan. 

 

2.2 Kajian empiris 

Dalam kajian empiris ini akan dipaparkan hasil penelitian-penelitian yang 

sesuai dengan penelitian ini: 

1. Penelitian oleh Malik, A. dan Daulay, P. (2013:1).Yang berjudul 

Pengembangan Model Pendidikan Antikorupsi Melalui Media Komik 

Bagi Siswa Sekolah Dasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 86,40% 

siswa sangat menyukai komik dan 86,40% sangat menyenangi komik 

sebagai media pembelajaran pendidikan antikroupsi. Implementasi model 

pendidikan antikorupsi melalui media komik menunjukkan peningkatan 

pemahaman siswa mengenai korupsi, di mana hasil test sebelum 

menggunakan komik, rata-rata 70 (54,55%), dan setelah pembelajaran 

menggunakan media komik, rata-rata nilai siswa 85 (86,40%). Penelitian 
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ini sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan terutama dalam 

penerapan komik sebagai media pembelajaran.  

2. Penelitian dari Fatra yang berjudul Penggunaan KOMAT (Komik 

Matematika) pada Pembelajaran Matematika di MI (2008:59) 

menunjukkan hasil bahwa penggunaan KOMAT dapat membangkitkan 

minat belajar matematika siswa kelas IV MI Pembangunan dan efektif 

dalam membangkitkan minat belajar matematika siswa. Hal ini didukung 

dengan data yang menunjukkan bahwa rata-rata minat belajar siswa 

meningkat dari yang sebelumnya diajar tanpa menggunakan komik 

sebesar 67,6 menjadi 74,9. Berdasarkan hasil uji-t diperoleh hasil bahwa 

thitung > ttabel (2,207 > 2,04) sehingga diketahui bahwa penggunaan 

media komik dapat membangkitkan minat belajar matematika siswa 

secara signifikan. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang akan 

dilakukan terutama dalam penerapan komik sebagai media pembelajaran.  

3. Penelian dari Wahyudi (2015) tentang PTK melalui penggunaan alat 

peraga “Pagertormaku” berbantuan game “Who Wants To be the 

Winner”. Hasilnya diperoleh untuk meningkatkan kemampuan kreatif 

matematis siswa dengan jumlah kriteria amat baik dan baik pada siklus 1 

berjumlah 17 siswa atau 68,75% pada siklus 2 meningkat menjadi 

berjumlah 20 siswa atau 85,41%. Hasil tes ahir siklus II menunjukkan 

bahwa terjadi peningkatan jika dibandingkan dengan hasil tes siklus I 

yaitu dari 11 siswa atau 45,83% yang memperoleh nilai diatas KKM 

meningkat menjadi 22 siswa atau 91,67%. Penelitian ini sesuai dengan 

penelitian yang akan dilakukan terutama pada penerapan permainan 

untuk meningkatkan hasil belajar. 

4. Zhang (2005) meneliti “Instructional Video In E-Learning: Assessing 

The Impact Of Interactive Video On Learning Effectiveness”. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa penting untuk mengintegrasikan video 

pelajaran interaktif dalam sistem e-learning. Relevansinya adalah sama-

sama menggunakan video dalam penelitian. Video digunakan dalam 
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penelitian ini pada saat penayangan soal melalui permainan “HP Ranking 

1” 

5. Hobbs (2006) dalam jurnalnya yang berjudul “Non‐Optimal Uses Of 

Video In The Classroom” memaparkan guru di AS melaporkan bahwa 

rekan-rekan mereka sering menggunakan media untuk tujuan non-

pendidikan, termasuk untuk mengisi waktu, untuk menjaga siswa tenang, 

sebagai istirahat dari belajar, atau sebagai hadiah untuk perilaku yang 

baik. Relevansinya adalah sama-sama menggunakan video dalam 

penelitian. Video digunakan dalam penelitian ini pada saat penayangan 

soal melalui permainan “HP Ranking 1”. 
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2.3 Kerangka Berpikir 

Kerangka berfikir dapat dilihat pada skema berikut: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 

 

2.4 Hipotesis 

Berdasarkankajian teori, kajian empiris dan kerangka berfikir yang telah 

dijabarkan, maka hipotesis tindakan penelitian ini adalah melalui penggunaan 

media “Baskom Puzzle” berbantuan permaianan “HP Ranking 1” akan dapat 

meningkatkan kualitas muatan pembelajaran IPA dalam tema Peduli Terhadap 

Makhluk Hidup pada siswa kelas IV B SD N Wonosari 03. 

 

KONDISI AWAL Siswa: 

 

- Siswa jenuh dengan pembelajaran cenderung bosan 

- Siswa kesulitan dan tidak dapat mengerjakan soal-

soal yang diberikan guru 

- Keterampilan berbicara siswa masih rendah 

- Hasil belajar IPA rendah 

 

 

 

PELAKSANAAN 

Pembelajaran IPA  secara tematik melalui 

penggunaan media “Baskom Puzzle” 

berbantuan permainan “HP Ranking 1” 

dan alat peraga “K-Tv” 

 

KONDISI 

AKHIR 

 Aktivitas siswa meningkat 

 Hasil belajar IPA siswa meningkat 

 Keterampilan berbicara meningkat 



 

27 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Rancangan Penelitian 

Rancangan yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah Penelitian 

Tindakan Kelas. Menurut Suyanto dalam Subyantoro (2009), PTK adalah suatu 

bentuk penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan tindakan tertentu agar 

dapat memperbaiki dan atau meningkatkan praktik-praktik pembelajaran di kelas 

secara profesional. Selanjutnya, Arikunto, dkk (2008:16) menerangkan bahwa 

dalam pelaksanaan PTK terdapat empat tahap penting yaitu perencanaan, 

pelaksanaan, observasi dan refleksi. Seperti yang digambarkan dalam skema 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Arikunto, dkk 2008:16) 

Gambar 3.1 Tahapan PTK 
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3.2. Perencanaan Tahap Penelitian  

Perencanaan tahap penelitian tindakan kelas dilaksanakan dalam dua 

siklus, setiap siklus terdiri dari satu kali pertemuan. 

3.2.1. Siklus Pertama 

3.2.1.1. Perencanaan 

Langkah yang dilakukan pada tahap ini adalah: (1) Menyusun RPP dengan tema 

Peduli Terhadap Makhluk Hidup, sub tema keberagaman makhluk hidup di 

lingkunganku; (2) Menyiapkan lembar kerja dan media yang sesuai; (3) 

Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis. 

3.2.1.2. Pelaksanaan  

3.2.1.2.1.Kegiatan Awal  

1). Stimulasi (Pemberian Rangsangan); 

a) Siswa di ajak  bernyanyi atau gerakan fisik untuk menarik 

perhatian siswa. 

b) Guru menginformasikan tema pembelajaran yang berkaitan 

dengan kehidupan sehari-hari siswa dan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai. 

c) Guru menyampaikan apersepsi misalnya dengan mengajukan 

pertanyaan yang berkaitan dengan tema. 

3.2.1.2.2. Kegiatan Inti 

1) Pengelolaan kelas; 

a) Siswa dibagi kedalam kelompok-kelompok belajar dengan 

banyaknya anggota setiap kelompok 4-5 orang atau disesuaikan 

dengan jumlah siswa didalam kelas. 

2) Identifikasi  

a) Siswa menyimak materi ajar menggunakan “baskom puzzle” 

mencakup konsep dari berbagai mapel yang telah dipadukan 

secara holistic serta memberikan tanya jawab untuk menggali 

pengetahuan siswa (menalar, menanya) 

b) Siswa dalam kelompok diminta aktif menyampaikan 

pemikiran/ide nya masing-masing. (mencoba, menalar) 
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c) Guru menyampaikan petunjuk, aturan, dan waktu dalam 

penyelesaian masalah (tugas) serta pelaporan. 

d) Setiap kelompok  berdikusi. 

e) Guru berkeliling mengamati dan memotivasi serta menjadi 

fasilitator yang mengarahkan pada kemudahan untuk 

menyelesaikan  tugas . 

3) Presentasi kelompok 

a) Setiap perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok mengenai materi. (mengkomunikasikan) 

4) Konfirmasi 

a) Guru bersama siswa melakukan konfirmasi dari hasil presentasi 

yang dilakukan oleh perwakilan kelompok. 

b) Guru memberi umpan balik berupa penguatan serta penegasan  

terhadap penyelesaian masalah yang dikemukakan siswa. 

 

3.2.1.2.3.Kegiatan Akhitr  

1)  Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah; 

a) Guru menyiapkan alat peraga K-TV untuk mengukur 

keterampilan berbicara siswa. 

b) Guru mengadakan permainan “HP Ranking 1” untuk mengukur 

pemahaman kognitif siswa 

c) Guru dan siswa merefleksi dan menarik kesimpulan tentang 

konsep-konsep yang telah dipelajari dalam tema, selanjutnya 

mengingatkan siswa pada masalah diawal pembelajaran dan 

bersama-sama mencari jawabannya berbekal pengetahuan yang 

telah diperoleh. 

d) Guru memberikan tindak lanjut pada siswa. 
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3.2.1.3. Observasi 

1). Melakukan pengamatan terhadap penggunaan media “Baskom puzzle” dan 

dalam pembelajaran. 

3.2.1.4. Refleksi 

1). Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus 1 

2). Mengkaji pelakasaan pembelajaran dan efek tindakan pada siklus 1 

3). Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus 1 

4). Merencanakan perencanaan tindak lanjut untuk siklus 2 

 

3.2.2. Siklus Kedua 

3.2.2.1. Perencanaan 

Langkah yang dilakukan pada tahap ini adalah: (1) Menyusun RPP dengan tema 

Peduli Terhadap Makhluk Hidup, sub tema keberagaman makhluk hidup di 

lingkunganku; (2) Menyiapkan lembar kerja dan media yang sesuai; (3) 

Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis; (4) Menyiapkan lembar pengamatan 

untuk mengamati aktivitas siwa serta catatan lapangan. 

3.2.2.2. Pelaksanaan  

3.2.2.2.1.Kegiatan Awal  

1). Stimulasi (Pemberian Rangsangan); 

a) Siswa di ajak  bernyanyi atau gerakan fisik untuk menarik perhatian 

siswa. 

b) Guru menginformasikan tema pembelajaran yang berkaitan dengan 

kehidupan sehari-hari siswa dan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai. 

c) Guru menyampaikan apersepsi misalnya dengan mengajukan 

pertanyaan yang berkaitan dengan tema. 

3.2.1.2.2. Kegiatan Inti 

2) Pengelolaan kelas; 

a) Siswa dibagi kedalam kelompok-kelompok belajar dengan 

banyaknya anggota setiap kelompok 4-5 orang atau disesuaikan 

dengan jumlah siswa didalam kelas. 
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3) Identifikasi  

a) Siswa menyimak materi ajar menggunakan “baskom puzzle” 

mencakup konsep dari berbagai mapel yang telah dipadukan secara 

holistic serta memberikan tanya jawab untuk menggali 

pengetahuan siswa (menalar, menanya) 

b) Siswa dalam kelompok diminta aktif menyampaikan pemikiran/ide 

nya masing-masing. (mencoba, menalar) 

c) Guru menyampaikan petunjuk, aturan, dan waktu dalam 

penyelesaian masalah (tugas) serta pelaporan. 

d) Setiap kelompok  berdikusi. 

e) Guru berkeliling mengamati dan memotivasi serta menjadi 

fasilitator yang mengarahkan pada kemudahan untuk 

menyelesaikan  tugas . 

4) Presentasi kelompok 

a) Setiap perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok mengenai materi. (mengkomunikasikan) 

5) Konfirmasi 

a) Guru bersama siswa melakukan konfirmasi dari hasil presentasi 

yang dilakukan oleh perwakilan kelompok. 

b) Guru memberi umpan balik berupa penguatan serta penegasan  

terhadap penyelesaian masalah yang dikemukakan siswa. 

 

3.2.1.2.3.Kegiatan Akhitr  

1)  Menganalisis dan mengevaluasi; 

a) Guru menyiapkan alat peraga K-TV untuk mengukur keterampilan 

berbicara siswa. 

b) Guru mengadakan permainan “HP Ranking 1” untuk mengukur 

pemahaman kognitif siswa 

c) Guru dan siswa merefleksi dan menarik kesimpulan tentang 

konsep-konsep yang telah dipelajari dalam tema, selanjutnya 
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mengingatkan siswa pada masalah diawal pembelajaran dan 

bersama-sama mencari jawabannya berbekal pengetahuan yang 

telah diperoleh. 

d) Guru memberikan tindak lanjut pada siswa. 

 

3.2.2.3. Observasi 

1). Melakukan pengamatan terhadap penggunaan media “baskom puzzle” dalam 

pembelajaran. 

 

3.2.2.4. Refleksi 

1). Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus 2 

2). Mengkaji pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan pada siklus 2 

3). Membuat kesimpulan apakah siklus dapat dilanjutkan atau dihentikan. 

 

3.3. Subyek Penelitian 

Dalam penelitian tindakan kelas pada siswa kelas IV B  SD Negeri 

Wonosari 03 Semarang, pelaksanaan pembelajarannya diterapkan untuk seluruh 

siswa, namun berdasarkan diskusi dengan guru lain serta meninjau hasil nilai pada 

tes sebelumnya, ditetapkan bahwa subyek pengamatan 40 siswa di kelas tersebut, 

dengan tingkat kecerdasan siswa yang terdiri dari tiga siswa berkemampuan 

tinggi, tiga siswa berkemampuan sedang, dan dua siswa berkemampuan rendah, 

serta guru sebagai peneliti. 

 

3.4. Tempat Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilakukan pada siswa kelas IV B SD Negeri 

Wonosari 03, yang terletak di Jalan Raya Randugarut Kelurahan Wonosari 

Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. 
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3.5. Data dan Teknik Pengumpulan Data 

3.5.1. Jenis Data 

3.5.1.1. Data Kuantitatif 

    Data ini berupa hasil belajar siswa yang diambil dari pemberian tes pada 

setiap akhir siklus. 

3.5.1.2. Data Kualitatif 

 Data kualitatif diwujudkan dari hasil unjuk kerja keterampilan berbicara 

siswa pembelajaran menggunakan media “Baskom puzzle” berbantuan alat 

peraga “K-TV” serta hasil observasi aktivitas siswa. 

 

3.5.2. Sumber Data 

3.5.2.2. Siswa  

 Dalam Penelitian Tindakan Kelas ini, peneliti akan mendapatkan sumber 

data yang berasal dari hasil unjuk kerja keterampilan berbicara, hasil belajar dan 

aktivitas siswa selama pelaksanaan siklus pertama sampai siklus kedua. 

3.5.2.3. Data dokumen 

 Sumber data dokumen berupa data awal nilai hasil tes sebelum dilakukan 

tindakan, catatan lapangan selama proses pembelajaran dan hasil foto. 

  3.6.2.4. Catatan lapangan  

Berasal dari cacatan selama proses pembelajaran menggunakan media 

“Baskom Puzzle” berbantuan permainan “Hp Ranking 1” dan alat peraga “K-

TV”.. 

 

3.5.3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah 

teknik tes, teknik non tes dan dokumentasi : 

3.5.3.1. Teknik Tes  

 Teknik tes berupa tes tertulis yaitu dengan menggunakan alat 

pengumpulan data berupa pertanyaan atau soal evaluasi diakhir siklus. Menurut 

Poerwanti (2008 : 1.5), Tes adalah seperangkat tugas yang harus dikerjakan atau 

sejumlah pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa untuk mengukur tingkat 
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pemahaman dan penguasaannya terhadap cakupan materi yang dipersyaratkan dan 

sesuai dengan tujuan pengajaran tertentu. 

Dalam penelitian ini, tes digunakan untuk mengukur atau memberi angka 

terhadap proses pembelajaran ataupun pekerjaan siswa sebagai hasil belajar yang 

merupakan cerminan tingkat penguasaan terhadap materi yang diajarkan. 

3.5.3.2. Teknik Non Tes  

Teknik non tes dilakukan dengan cara observasi menggunakan alat 

pengumpulan data berupa lembar observasi, catatan lapangan, dokumentasi. 

1). Lembar Observasi : 

Menurut Sudjana (2008 : 85) dalam kegiatan observasi, pengamat terlebih 

dahulu harus menetapkan aspek-aspek tingkah laku apa yang hendak 

Apuilabservasi lalu membuat pedoman dalam pengisian observasi. 

 Dalam penelitian ini, pedoman observasi yang digunakan adalah lembar 

observasi /pengamatan. Lembar pengamatan digunakan untuk mengetahui 

keterampilan berbicara siswa menggunakan media “baskom puzzle” berbantuan 

permainan “Hp Ranking 1” dan alat peraga “K-TV”. Selama pengamatan 

berlangsung observer bertugas mengamati proses pembelajaran menggunakan 

media “Baskom Puzzle” berbantuan permainan “Hp Ranking 1” dan alat peraga 

“K-TV” menggunakan lembar pengamatan.  

2). Catatan lapangan : 

Catatan lapangan digunakan untuk mencatat segala peristiwa penting yang 

terjadi pada saat pembelajaran menggunakan media “Baskom Puzzle” berbantuan 

permainan “Hp Ranking 1” dan alat peraga “K-TV” berlangsung. Catatan 

lapangan tersebut bertujuan untuk melihat perkembangan tindakan, membantu 

peneliti menemui kesulitan dan sebagai solusi untuk memecahkan permasalahan 

agar guru dapat melakukan refleksi. 

3). Dokumentasi 

Dalam penelitian ini dokumentasi digunakanuntuk memperoleh dokumen 

bukti dalam bentuk foto saat pembelajaran menggunakan media “baskom puzzle” 

berbantuan permainan “Hp Ranking 1” dan alat peraga “K-TV” berlangsung. 
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3.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan adalah: 

3.6.1 Kuantitatif 

Data kuantitatif berupa hasil belajar kognitif, dianalisis dengan 

menggunakan teknik analisis deskriptif. Dalam penelitian kali ini, peneliti akan 

menggunakan Pendekatan Penilaian Acuan Patokan (PAP) disebut juga penilaian 

dengan norma absolut atau kriteria. Pendekatan PAP berarti membandingkan 

skor-skor hasil tes siswa dengan kriteria atau patokan yang secara absolut/mutlak 

telah ditetapkan oleh guru. Jadi skor siswa tidak dibandingkan dengan 

kelompoknya tetapi skor-skor itu akan dikonversi menjadi nilai-nilai berdasarkan 

skor teoritisnya.  dengan system penilaian skala –100. Menurut Poerwanti (2008: 

6-15) skala 100 berangkat dari persentase yang mengatikan skor prestasi sebagai 

proporsi penguasaan siswapada suatu perangkat tes dengan batas minimal angka 0 

sampai 100 persen (%). Adapun langkah-langkah PAP sebagai berikut: 

1) Menentukan skor berdasar proporsi 

Skor = 
 

  
 x 100% (rumus bila menggunakan skala-100%) 

(Poerwanti, 2008: 6-15) 

Dimana:  

B = jumlah skor jawaban benar pada tiap butir/ item soal  

   = skor teoritis 

2) Menentukan batas minimal nilai ketuntasan 

Nilai ketuntasan adalah nilai yang menggambarkan proporsi dan kualifikasi 

penguasaan siswaterhadap kompetensi yang telah dikontrakan dalam 

pembelajaran. Untuk menentukan batas minimal  nilai ketuntasan peserta tes 

dapat menggunakan pedoman yang ada. Depdiknas RI atau beberapa sekolah 

biasanya telah menentukan batas minimal siswa dikatakan tuntas menguasai 

kompetensi yang dikontrakan (Poerwanti 2008:6-16). Pada penelitian kali ini, 

telah ditetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal kelas IV B SD N Wonosari 03 

Semarang sebesar 66,70 = 67. 
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Tabel 3.1 Kriteria Ketuntasan Minimal 

Kriteria Ketuntasan Kualifikasi 

≥ 67 Tuntas 

<67 Tidak Tuntas 

 

3) Menentukan ketuntasan klasikal 

 

 (Aqib, dkk, 2009 : 41) 

4) Rata-rata hasil belajar 

  
  

  
 

(Aqib, dkk, 2009 : 40) 

Keterangan: 

x     : Rata-rata hasil belajar 

   : Jumlah nilai seluruh siswa 

   : Jumlah seluruh siswa 

 

3.6.2 Kualitatif 

Data kualitatif berupa data hasil pengamatan keterampilan berbicara 

siswa pada proses pembelajaran menggunakan media “baskom puzzle”  

berbantuan permainan “Hp Ranking 1” dan alat peraga “K-TV” dianalisis dengan 

analisa deskriptif kualitatif. Data kualitatif dipaparkan dalam kalimat yang dipisah 

menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Data kualitatif ini diperoleh dari 

pengolahan data yang didapat dari instrument pengamatan aktivitas siswa atau 

instrument pengamatan  keterampilan guru. Dalam Poerwanti, dkk (2008:6-9)  

menerangkan bahwa cara untuk mengolah data skor yaitu menentukan skor 

terendah dan skor tertinggi lalu mencari median (nilai tengah) kemudian membagi 

rentang nilai menjadi 4 kategori. Selanjutnya, menurut Herryanto, (2008 :5.3) 

empat kategori dapat pula dituliskan dalam bentuk huruf yaitu Baik Sekali (A), 
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Baik (B), Cukup (C), dan Kurang (D). Pembagian rentang menjadi 4 kategori 

dilakukan dengan menghitung kuartil (Kuartil/Quartil)dari jumlah skor yang ada. 

n1          , n2          , n3          , n4 

            k1              k2            k3 

Jika banyak data (n ≥ 3) maka banyak data yang terletak dibawah K1 = n1. Banyak 

data yang terletak diantara K1 dan K2 = n2, banyak data yang terletak diantara K2 

dan K3 = n3, dan banyak data yang terletak diantara K3 dan K4 = n4.. 

 

Adapun rumus mencari kuartil atau Quartil menurut Somantri dan 

Muhidin (2006) sebagai berikut : 

Qk =  
       

 
 

(Somantri & Muhidin, 2006) 

Keterangan : 

R = skor terendah 

T = skor tertinggi 

n  = banyaknya skor 

Qk = kuartil ke-k 

 k   = 1, 2, 3   

 

Didapatkan : 

Q2 = median ; Letak Q2 = 
 

 
 ( n+1 ) 

Q1 = kuartil pertama; Letak Q1 = 
 

  
 ( n+1)  

Q3 = kuartil ketiga; Letak Q3 =
 

 
 ( n+1 ) 

Q4= kuartil keempat = T 
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Maka didapat: 

Tabel 3.2 Kategori Penilaian Kualitatif 

Skor yang diperoleh Kategori 

Q3 ≤ skor ≤ T  Baik Sekali (A) 

Q2 ≤ skor < Q3 Baik (B) 

Q1 ≤ skor < Q2 Cukup (C) 

R ≤ skor < Q1 Kurang (D) 

 

Dari perhitungan di atas, maka dapat dibuat tabel klasifikasi tingkatan 

nilai untuk menentukan tingkatan nilai pada proses pembelajaran menggunakan 

media “baskom puzzle” berbantuan permainan “Hp Ranking 1” dan alat peraga 

“K-TV”. sebagai berikut. 

Tabel 3.3 Kategori Tingkatan Nilai Keterampilan Berbicara Siswa 

Skor yang diperoleh Kategori  

20 ≤ skor ≤ 24 Baik Sekali (A) 

15  ≤ skor < 20 Baik (B) 

10 ≤ skor < 15 Cukup(C) 

6 ≤ skor < 10 Kurang(D) 

 

Tabel di atas diperoleh dari skor tiap indikator dalam observasi 

keterampilan berbicara siswa pada saat pembelajaran dengan menggunakan media 

“baskom puzzle” berbantuan permainan “Hp Ranking 1” dan alat peraga “K-TV”.  

 

Tabel 3.4 Kategori Tingkatan Nilai Aktivitas Siswa 

Skor yang diperoleh Kategori  

20≤ skor ≤ 24 Baik Sekali (A) 

15 ≤ skor <20 Baik (B) 

10  ≤ skor <15 Cukup(C) 

6≤ skor <10 Kurang(D) 
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Tabel di atas diperoleh dari skor tiap indikator aktivitas siswa dalam  

pembelajaran yang terdiri dari siswa bersemangat mengikuti pembelajaran, siswa 

mendengarkan informasi, siswa aktif berdiskusi dalam kelompok belajar, siswa 

aktif bekerja dalam penyelidikan bersama kelompok (melaksanakan tugas), siswa 

menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. 

Klasifikasi kategori tingkatan nilai untuk lembar pengamatan 

keterampilan guru dan aktivitas siswa pada setiap indikator menggunakan tabel di 

bawah ini: 

Tabel 3.5 Kategori Tingkatan Nilai Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa Pada 

Setiap Indikator 

Skala penilaian Kategori penilaian 

3,75 ≤ skor ≤ 4 Baik sekali 

2,5   ≤ skor < 3,75 Baik 

1,25 ≤ skor < 2,5 Cukup 

1      ≤ skor < 1,25 Kurang 

 

 

3.7 Indikator Keberhasilan 

 Pembelajaran dengan menggunakan media “baskom puzzle” berbantuan 

permainan “Hp Ranking 1” dan alat peraga “K-TV”dapat meningkatkan hasil 

belajar IPA dan keterampilan berbicara pada siswa kelas IV B SD Negeri 

Wonosari 03 Semarang dengan indikator sebagai berikut : 

1. Hasil belajar siswa mengalami ketuntasan klasikal sebesar 75% memperoleh 

nilai ≥ 67 yaitu sekitar 30 dari 40 siswa kelas kelas IV B SD Negeri 

Wonosari 03 Semarang. 

2. Terjadi peningkatan keterampilan berbicara dalam pembelajaran 

menggunakan media “baskom puzzle” berbantuan permainan “Hp Ranking 

1” dan alat peraga “K-TV”, minimal baik yaitu skor 15. 
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3. Terjadi peningkatan aktivitas siswa dalam pembelajaran menggunakan 

media “baskom puzzle” berbantuan permainan “Hp Ranking 1” dan alat 

peraga “K-TV”, minimal baik yaitu skor 15. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam 

bab I pendahuluan tentang peningkatan hasil belajar IPA siswa melalui 

penggunaan media “baskom puzzle”  berbantuan game “Hp Ranking 1” pada 

tema Peduli Terhadap Makhluk Hidup   kelas IV B SD Negeri Wonosari 03 

tahun pelajaran 2016/2017, peningkatan keterampilan berbicara siswa 

melalui media “baskom puzzle” berbantuan alat peraga “K-TV” pada tema 

Peduli Terhadap Makhluk Hidup  kelas IV B SD Negeri Wonosari 03 tahun 

pelajaran 2016/2017, dan peningkatan aktivitas siswa melalui penggunaan 

media “baskom puzzle”  berbantuan game “Hp Ranking 1” dan alat peraga 

“K-TV” pada tema Peduli Terhadap Makhluk Hidup  kelas IV B SD Negeri 

Wonosari 03 tahun pelajaran 2016/2017. 

4.1.1. Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

 Berdasarkan hasil dari catatan lapangan saat pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran adalah sebagai berikut. 

Nama Sekolah  : SD Wonosari 03 

Hari, tanggal  : 17 April 2017 

Mata Pelajaran  : IPA dan Bahasa indonesia 

Siklus   : I 

 

4.1.1.1. Perencanaan Tindakan Siklus 1 

Pada tahap perencanaan peneliti melakukan beberapa langkah yaitu:  

1) Mempersiapkan materi ajar berupa materi karakteristik hewan serta 

keterampilan berbicara pada mata pelajaran bahasa Indonesia. 

2) Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik Tema 

Peduli Terhadap Makhluk Hidup Subtema keberagaman makhluk 

hidup di lingkunganku serta keterampilan berbicara pada mata 
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pelajaran bahasa Indonesia menggunakan media komik dan puzzle 

berbantuan permainan “HP Ranking 1” dan alat peraga “K-Tv. 

3) Mempersiapkan media yang akan dipergunakan dalam proses 

pembelajaran, antara lain: komik, alat peraga “K-Tv, Permainan “HP 

ranking 1”, LCD Proyektor, Layar, speaker dan layar.  

4) Mempersiapkan alat pengumpul data berupa lembar penilaian 

keterampilan berbicara siswa dan lembar jawaban soal “HP Ranking 

1”. 

5) Mengatur posisi bangku siswa agar tercipta suasana baru yang 

kondusif. 

 

4.1.1.2. Pelaksanaan Tindakan Siklus 1 

 Berdasarkan hasil dari catatan lapangan pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran pada siklus I  adalah sebagai berikut: 

1)  Pra Kegiatan 

Sebelum kegiatan awal dimulai, guru meminta siswa bernama Adam 

untuk memimpin berdoa dan salam. Guru menjawab salam dari siswa dan 

menanyakan “Apa kabar anak-anak?” siswa pun menjawab “baik”. Kemudian 

guru melaksanakan presensi, “Siapa yang hari ini tidak berangkat?”. Siswa 

menjawab “masuk semua”. Selanjutnya, guru meminta siswa mengeluarkan 

alat tulis.  

2) Kegiatan Awal 

Pada kegiatan awal kurang lebih 5 menit, guru mengajak siswa 

menyanyikan lagu lihat kebunku disertai tepuk tangan dan gaya bernyanyi. 

Namun masih tampak siswa yang tidak ikut bertepuk tangan. Usai bernyanyi, 

Guru bertanya pada siswa “siapa yang sudah menyiram kebun?”. Siswa 

menjawab “sudah pak”.  “kira-kira di kebun, ada hewan dan tumbuhan apa saja 

ya?”. Siswa menjawab “ada semut, pohon, ada belalang”. “Coba sekarang 

ceritakan apa saja tumbuhan dan hewan yang kamu ketahui?”. Kemudian guru 

megaitkan dengan karakteristik hewan. Guru menuliskan identitas waktu (hari 

dan tanggal) pelaksanaan tema Peduli Terhadap Makhluk Hidup, subtema 
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keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Kemudian untuk memancing 

rasa ingin tahu siswa guru memberikan konfirmasi “betul, cicak dapat 

memutuskan ekor. Nah sekarang ayo kita belajar tentang karakteristik hewan!” 

3) Kegitan Inti 

Kegiatan inti berlangsung kurang lebih 150 menit. Berkaitan dengan 

karakteristik hewan, guru  membagi siswa secara berkelompok. Siswa mengamati 

buku teks k 13 tentang karakteristik hewan. Kemudian setiap kelompok 

menuliskan apa yang ingin diketahui dari pembelajaran kali ini. Setiap kelompok 

menyampaikan pertanyaan berkaitan dengan buku teks. Salah satu perwakilan 

kelompok satu maju kedepan bernama miftah dan bertanya “siapa yang tahu laba-

laba?”. Kelompok yang dua pun menjawab “aku tahu”. Kelompok dua pun 

mendapatkan nilai 100. Hingga bergantian saling bertanya jawab. Kemudian 

setiap kelompok dibagikan komik dalam bentuk lembaran dan puzzle. Siswa 

melakukan pengamatan terkait dengan komik tersebut. Kemudian perwakilan 

kelompok menceritakan tentang isi cerita komik tersebut. Rayhan sebagai 

perwakilan kelompok 2 tampak gerogi berbicara didepan kelas begitu pula dengan 

nanda perwakilan kelompok 6. Setelah perwakilan kelompok mempresentasikan 

cerita maka guru memberikan konfirmasi tentang teknik bercerita yang benar. 

Kemudian semua siswa menirukan tentang cara berbicara. Ketika dirasa hampir 

semua siswa memahami maka dimulailah penilaian keterampilan berbicara. Setiap 

kelompok dibagikan puzzle karakteristik hewan. Kemudian siswa diminta 

mengamati dan menceritakan menggunakan alat peraga “K-Tv”. Setiap siswa 

melakukan penilaian keterampilan berbicara secara bersemangat dan seakan-akan 

mereka berbicara secara langsung di televisi. Rintina salah satu siswa yang 

melakukan penilaian berbicara tampil secara luwes dan baik. Rintina seakan 

menjadi penyiar cilik yang memperkenalkan isi karakteristik hewan. Namun 

masih banyak yang tampil dibawah standar seperti novi, naya, farrel, helmi, alfi, 

fiona, dan yang lainnya. Setelah penilaian keterampilan berbicara siswa akan 

mengikuti penilaian belajar IPA melalui permainan “HP Ranking 1”. Permainan 

“HP Ranking 1” membuat siswa senang, ceria dan tanpa beban dalam mengikuti 

tes hasil belajar ini. Dengan tagline “Aku, kamu, Pintar” seakan menjadi 
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penyemangat antar teman untuk menjadi siswa yang pintar dan rajin belajar. 

Permainan tersebut terdiri dari 15 soal berbentuk pilihan ganda. Soal 1-5 bernilai 

50 dan soal 6-15 bernilai 5. Setiap soal diututkan berdasarkan tingkat kesukaran. 

Sistem yang digunakan adalah sistem seperti ranking 1 di acara trantv yaitu siswa 

yang salah harus keluar dari barisan dan memperoleh nilai sebanyak soal yang 

telah dikerjakan.  

 

4) Kegiatan Akhir 

   Kegiatan akhir berlangsung kurang lebih 15 menit. Guru bersama siswa 

mengingat lagi kegiatan yang telah dilalui kemudian bersama-sama menarik 

kesimpulan dari konsep yang telah diajarkan dan guru mengingatkan siswa pada 

materi IPA yang telah dibelajarkan. Guru menanyakan pada siswa “ada yang 

belum paham?” siswa menjawab “tidak” kemudian Guru menanyakan pada siswa 

“bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran tadi?” siswa 

menjawab “senang bu, besok mainan lagi ya?”. Kemudian,  guru membagikan 

soal evaluasi pada setiap siswa. Setelah waktu yang ditentukan habis, siswa 

mengumpulkan pekerjaanya dan guru memberikan tugas rumah pada siswa serta 

memberikan rincian materi untuk pertemuan selanjutnya lalu memberikan salam 

untuk menutup pertemuan. 

 

4.1.1.2.2.  Observasi  

  Observasi dilaksanakan oleh peneliti. Observasi dilakukan mulai dari 

kegiatan awal sampai akhir pembelajaran. Pada tahap ini peneliti melakukan 

observasi terhadap proses pembelajaran IPA dan keterampilan berbicara yang 

berupa  aktivitas siswa.  

Pada awal penerapan tindakan siklus I, antusiasme siswa sudah mulai 

terlihat. Pada saat pembelajaran dimulai, siswa mampu dikondisikan dengan baik 

oleh guru. Antusiasme siswa dikarena mereka akan melihat alat peraga “K-Tv” 

yang telah dipajang didepan kelas. Semua anak seakan ingin merasakan 

menggunakan alat peraga tersebut. Bahkan, ketika diumumkan bahwa akan 

melakukan permainan “HP Ranking 1” anak-anak pun teriak “Hore”.  
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Selain itu, masih ada beberapa siswa yang membutuhkan dorongan guru 

untuk berani tampil di depan kelas untuk berbicara di depan menggunakan “K-

Tv”. Hal tersebut terlihat ketika siswa selesai berdiskusi, saat guru meminta 

perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil pengamatan kelompok 

mereka masing-masing di depan kelas, ada yang bingung dan ragu untuk maju 

seperti kelompok 5 dan 6. Ekspresi yang menunjukkan penolakan untuk 

presentasi di depan kelas juga juga terlihat dari siswa lain, diantaranya ada yang 

saling dorong untuk mewakilkan presentasi, saling tunjuk untuk maju terlebih 

dulu, dan ada pula yang hanya diam di tempat duduk.  

Berdasarkan hasil observasi dan catatan lapangan yang diperoleh selama 

pelaksanaan pembelajaran tema Peduli Terhadap Makhluk Hidup  mengenai 

keterampilan berbicara dan aktivitas siswa didapatkan seperti dibawah ini: 

 

Tabel hasil observasi aktivitas siswa dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.1 Analisis Aktivitas Siswa pada Siklus I 

N

o 
Indikator 

Nama siswa 
Juml

ah 

skor 

Rata-

rata 

skor 

 

Kate

gori 

A
d

a
m

 

M
if

ta
h

 

R
o
za

k
 

R
in

ti
n

a
 

R
a
y
h

a
n

 

A
p

u
il

a
 

A
d

it
 

Z
a
h

ra
 

1 Siswa bersemangat 

mengikuti 

pembelajaran 

4 3 3 3 3 3 3 3 25 3,12 

 

Baik 

 

2 Siswa mendengarkan 

informasi 
3 3 4 4 3 3 3 2 25 3,12 Baik 

3 Siswa aktif 

berdiskusi dalam 

kelompok belajar 

4 3 3 4 2 3 2 2 23 2,88 Baik 

4 Siswa aktif bekerja 

dalam melaksanakan 

tugas bersama 

kelompok 

4 4 3 3 3 4 2 2 25 3,12 Baik 
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5 Siswa ikut 

menyajikan hasil 

karya 

3 3 3 3 2 3 2 2 21 2,62 Baik 

6 Siswa menganalisis 

dan mengevaluasi 

proses pemecahan 

masalah 

4 4 4 4 3 4 4 2 29 3,62 Baik 

Jumlah rata-rata skor 18,48 Baik 

 

Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus I yang tertera pada tabel di atas 

dapat dijelaskan bahwa dalam pembelajaran IPA tema Peduli Terhadap Makhluk 

Hidup  melalui penggunaan media komik berbantuan Permainan “HP Ranking 1” 

dan alat peraga “K-Tv” diperoleh jumlah rata-rata skor 18,48 dengan kategori 

baik.  

 

Tabel 4.2 Rata-rata Keterampilan Berbicara Siklus 1 

No. Aspek penilaian Rerata skor Predikat 

1. Keterampilan berbicara 16 Baik 

 

Hasil keterampilan berbicara siswa pada siklus I yang tertera pada tabel di 

atas dapat dijelaskan bahwa dalam pembelajaran IPA tema Peduli Terhadap 

Makhluk Hidup melalui penggunaan media komik berbantuan Permainan “HP 

Ranking 1” dan alat peraga “K-Tv” diperoleh jumlah rata-rata skor 16  dengan 

kategori baik. 

 

4.1.1.3.Refleksi 

Refleksi tindakan pada siklus I ini lebih difokuskan pada masalah dan 

keberhasilan yang muncul selama tindakan. Adapun permasalahan dan 

keberhasilan yang muncul dalam pembelajaran sebagai berikut: 

1). Beberapa siswa mengalami kesulitan ketika belajar menggunakan media 

komik yang berupa lembaran. 
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2). Beberapa siswa yang di belakang masih sering gaduh dan tidak bisa diam 

ditempat duduk. 

3). Masih ada siswa yang enggan membantu kerja kelompok 

4). Hasil tes akhir  menunjukkan masih ada 40% siswa yang belum tuntas, 

ketuntasan belajar hanya 60 %, tetapi hasil tersebut sudah meningkat dari data 

awal yang hanya menunjukan ketuntasan sebanyak 70%. 

5). Soal dalam permainan “HP Ranking 1” masih dalam bentuk teks. 

6). Guru tidak lagi mendominasi pembelajaran dan tidak duduk diam. 

7). Guru menggunakan media, permainan dan alat peraga yang dirasa tepat 

karena siswa menjadi aktif lebih aktif dari sebelumnya. 

8).   Aktivitas siswa di dalam kelas masuk dalam kategori baik. 

 

4.1.1.4.Revisi 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraiakan di atas, maka hal-hal yang 

perlu diperbaiki dan diadakan revisi untuk tahap pelaksanaan berikutnya adalah:  

1). Guru membuat komik dalam bentuk buku saku (Buku saku komik) agar lebih 

efektif dalam belajar 

2). Guru lebih mengadakan pendekatan pada siswa yang duduk dibelakang 

3). Guru lebih merangsang siswa untuk belajar. 

4). Soal dalam “HP ranking 1” berupa teks dan video agar lebih variatif dan 

menarik. 

 

4.1.1.3. Paparan Hasil Belajar Siswa 

Berdasarkan data hasil penelitian pada siklus I mengenai hasil belajar siswa 

dalam proses pembelajaran IPA dalam tema Peduli Terhadap Makhluk Hidup 

melalui media “baskom puzzle” berbantuan permainan “HP Ranking 1” dan alat 

peraga “K-Tv” pada kelas IV B diperoleh data sebagai berikut: 
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Tabel 4.3 Analisis Hasil Belajar Siswa Siklus I 

No Pencapaian Data Awal Data Siklus I 

1 

2 

3 

4 

5 

Rata-rata 

Nilai terendah 

Nilai tertinggi 

Belum tuntas 

Tuntas 

65 

50 

80 

70 % 

30 % 

73 

50 

100 

40 % 

60 % 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata awal sebelum pelaksanaan 

siklus adalah 65 dengan nilai terendah 50 sedangkan nilai tertinggi 80,  ketuntasan 

30% dan 70% siswa belum memenuhi ketuntasan yang ditetapkan (67). Setelah 

dilaksanakan siklus I nilai rata-rata menjadi 73  dengan nilai terendah 50 dan nilai 

tertinggi 100, ketuntasan 60% dan 40 % belum mengalami ketuntasan (KKM 67).   

 

Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Ketuntasan Klasikal Hasil Belajar Siklus I 

 

Interval Nilai Frekuensi Frekuensi 

Relatif 

Kualifikasi 

91-102 4 10 % Tuntas 

79-90 14 35 % Tuntas 

67-78 6 15 % Tuntas 

55-66 13 32,5 % Tidak Tuntas 

43-54 3 7,5 % Tidak Tuntas 

31-42 0 0 % Tidak tuntas 

Jumlah 40   

Rata-rata  73  

Nilai tertinggi 100   

Nilai terendah 50   

Persentase 

Ketuntasan Klasikal 
 60% 
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Untuk lebih jelasnya hasil belajar siswa pada siklus I dapat dilihat dalam 

diagram di bawah ini: 

 

Gambar 4.1  Diagram Hasil Analisis Evaluasi Siklus I 

 

Diagram batang di atas jelas menunjukkan bahwa nilai rata-rata hasil 

belajar siswa pada siklus I sebesar 73 dengan 60 % (24 siswa) mengalami 

ketuntasan belajar dan 40 % (16 siswa) belum tuntas. Ketuntasan belajar  tersebut 

belum mencapai target yang diinginkan seperti tercantum dalam indikator 

keberhasilan yaitu sekurang-kurangnya 75% dari ketuntasan belajar klasikal 

siswa. Oleh karena itu dalam penelitian dilanjutkan ke siklus II. 

4.1.1.4. Paparan hasil unjuk kerja keterampilan berbicara 

Berdasarkan data hasil penelitian pada siklus I mengenai hasil unjuk kerja 

keterampilan berbicara melalui media “baskom puzzle” berbantuan alat peraga 

“K-Tv” pada kelas IV B diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4.5 Analisis Hasil Unjuk Kerja Keterampilan Berbicara Siklus 1 

No Pencapaian Data Awal Data Siklus I 

1 

2 

3 

Rata-rata skor 

Skor terendah 

Skor tertinggi 

 

12 

9 

20 

 

16,6 

12 

22 
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Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata skor awal sebelum 

pelaksanaan siklus adalah 12 (kategori cukup ) dengan skor terendah 9 sedangkan 

skor tertinggi 20. Setelah dilaksanakan siklus I nilai rata-rata menjadi 16,6  

(kategori baik) dengan skor terendah 12 dan skor tertinggi 22.  

Untuk lebih jelasnya hasil unjuk kerja keterampilan berbicara siklus 1 dapat 

dilihat dalam diagram di bawah ini: 

 

Gambar 4.2 Diagram Hasil Keterampilan Berbicara Siklus I 

 

Diagram batang di atas jelas menunjukkan bahwa skor rata-rata hasil 

unjuk kerja keterampilan berbicara pada siklus I sebesar 16,6. Skor rata-rata 

tersebut telah mencapai target yang diinginkan seperti tercantum dalam indikator 

keberhasilan yaitu sekurang-kurangnya skor 16 (kategori baik). Namun masih 

terdapat 16 siswa yang nilainya kurang dari 16 (kategori baik). Oleh karena itu, 

peneliti berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru. Berdasarkan hasil 

diskusi maka unjuk kerja berbicara dilanjutkan ke dalam penelitian lanjutan yaitu 

siklus II dengan alasan: 1) masih tingginya jumlah siswa yang memperoleh skor 

dibawah 16 yang berarti belum mencapai kategori baik yaitu 40 %; 2) 

pembelajaran bersifat tematik holistik, maka hasil belajar IPA yang belum 

memenuhi indikator keberhasilan dilanjutkan ke siklus II dan secara tidak 
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langsung proses unjuk kerja keterampilan berbicara pun dilanjutkan. Atas dasar 

tersebut, unjuk kerja keterampilan berbicara dilanjutkan ke siklus 2. 

4.1.2. Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

  Siklus II adalah tahap penyempurnaan dari siklus I materi yang digunakan 

masih mengarah pada kerajaan hindu/budha dan keterampilan berbicara, namun 

media yang digunakan sedikit berbeda dengan siklus sebelumnya. Berdasarkan 

uraian hasil refleksi dan revisi siklus sebelumnya, maka siklus II terdapat 

beberapa modifikasi atau perubahan, namun tetap pada rencana yang telah 

ditetapkan, yaitu tindakan dilakukan sesuai dengan pembelajaran tema Peduli 

Terhadap Makhluk Hidup .  

 Berdasarkan hasil dari catatan lapangan saat pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran adalah sebagai berikut. 

Nama Sekolah  : SD Wonosari 03 

Hari, tanggal  : 25 April 2017 

Mata Pelajaran  : IPA dan Bahasa indonesia 

Siklus   : II 

 

4.1.2.1. Perencanaan 

Perencanaan tindakan pada tahap ini peneliti melakukan beberapa hal yaitu 

sebagai berikut.  

1) Mempersiapkan materi ajar berupa karakteristik hewan serta keterampilan 

berbicara pada mata pelajaran bahasa Indonesia. 

2) Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik Tema Peduli 

Terhadap Makhluk Hidup Subtema keberagaman makhluk hidup di 

lingkunganku serta keterampilan berbicara pada mata pelajaran bahasa 

Indonesia menggunakan media komik dan puzzle dengan menggunakan 

permainan “HP Ranking 1” dan alat peraga “K-Tv. 

3) Mempersiapkan media yang akan dipergunakan dalam proses 

pembelajaran, antara lain: “baskom puzzle” (Buku Saku komik), alat 



52 
 

 

peraga “K-Tv, Permainan “HP ranking 1”, LCD Proyektor, Layar, speaker 

dan layar.  

4) Mempersiapkan alat pengumpul data berupa lembar penilaian 

keterampilan berbicara siswa dan lembar jawaban soal “HP Ranking 1”. 

5) Mengatur posisi bangku siswa agar siswa tidak jenuh dan kondisi menjadi 

nyaman. 

 

4.1.2.2. Pelaksanaan Tindakan Siklus 2 

 Berdasarkan hasil dari catatan lapangan pelaksanaan kegiatan pembelajaran 

pada siklus I  adalah sebagai berikut: 

1)  Pra Kegiatan 

Sebelum kegiatan awal dimulai, guru meminta siswa bernama Adam untuk 

memimpin berdoa dan salam. Guru menjawab salam dari siswa dan menanyakan 

“Apa kabar anak-anak?” siswa pun menjawab “baik”. Kemudian guru 

melaksanakan presensi, “Siapa yang hari ini tidak berangkat?”. Siswa menjawab 

“masuk semua”. Selanjutnya, guru meminta siswa mengeluarkan alat tulis.  

2) Kegiatan Awal 

  Pada kegiatan awal kurang lebih 5 menit, guru mengajak siswa 

menyanyikan lagu “cicak-cicak di dinding” disertai tepuk tangan dan gaya 

bernyanyi.  

Hampir seluruh siswa bersemangat dalam menyanyi. Usai bernyanyi, Guru 

bertanya pada siswa “siapa yang pernah melihat cicak?”. Siswa pun banyak yang 

menjawab “saya pernahmelihat”.  Kemudian guru meginformasikan menuliskan 

identitas waktu (hari dan tanggal) pelaksanaan pembelajaran dalam tema Peduli 

Terhadap Makhluk Hidup sub tema keberagaman makhluk hidup di 

lingkunganku.  

3) Kegitan Inti 

Kegiatan inti berlangsung kurang lebih 150 menit. Berkaitan dengan 

karakteristik hewan, guru  membagi siswa secara berkelompok. Siswa mengamati 

buku teks k 13. Kemudian setiap kelompok menuliskan apa yang ingin diketahui 

dari pembelajaran kali ini. Setiap kelompok menyampaikan pertanyaan berkaitan 
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dengan buku teks. Salah satu perwakilan kelompok satu maju ke depan bernama 

Adam dan bertanya “siapa yang tahu karakteristik cicak?”. Kelompok satu pun 

menjawab “bisa memutuskan ekornya”. Kelompok satu pun mendapatkan nilai 

100. Hingga bergantian saling bertanya jawab. Kemudian setiap kelompok 

dibagikan “baskom puzzle” (Buku saku komik). “Baskom puzzle” ini berdasarkan 

hasil refleksi pembelajaran satu yang berupa komik lembaran siswa merasa 

kesulitan dalam belajar. Siswa melakukan pengamatan terkait dengan “baskom 

puzzle” tersebut. Kemudian perwakilan kelompok menceritakan tentang isi cerita 

“baskom puzzle” tersebut. Sandi sebagai perwakilan kelompok satu tampak 

tenang dalam menceritakan cerita komik. Setelah perwakilan kelompok 

mempresentasikan cerita maka guru memberikan konfirmasi tentang cara 

bercerita terutama memperhatikan intonasi, nada dan ekspresi agar ketika 

dikamera Tv terlihat baik. Siswa sangat antusias dalam mengikuti pengalaman 

berbicara di depan “K-Tv” yang kedua. Banyak yang mengatakan “aku nunggu 

berbicara di K-Tv lagi’. Menggunakan alat peraga “K-Tv” setiap siswa melakukan 

penilaian keterampilan berbicara secara senang. Adit pun tampil secara luwes dan 

baik. Hampir semua siswa pada siklus kedua sudah mulai baik dalam melakukan 

keterampilan berbicara. Setelah penilaian keterampilan berbicara siswa akan 

mengikuti penilaian belajar IPA melalui permainan “HP Ranking 1”. Permainan 

“HP Ranking 1” membuat ketagihan bagi siswa. Sistem pengerjaan tes yang 

sangat menyenangkan. Dalam permaianan ini siswa sudah banyak yang mencapai 

ketuntasan belajar. 

 

4) Kegiatan Akhir 

   Kegiatan akhir berlangsung kurang lebih 15 menit. Guru bersama siswa 

mengingat lagi kegiatan yang telah dilalui kemudian bersama-sama menarik 

kesimpulan dari konsep yang telah diajarkan dan guru mengingatkan siswa pada 

karakteristik hewan yang telah dibelajarkan. Guru menanyakan pada siswa “ada 

yang belum paham?” siswa menjawab “tidak” kemudian Guru menanyakan pada 

siswa “bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran tadi?” siswa 

menjawab “senang, besok mainan lagi ya?”. Kemudian,  guru membagikan soal 
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evaluasi pada setiap siswa. Setelah waktu yang ditentukan habis, siswa 

mengumpulkan pekerjaanya dan guru memberikan tugas rumah pada siswa serta 

memberikan rincian materi untuk pertemuan selanjutnya lalu memberikan salam 

untuk menutup pertemuan. 

 

4.1.2.3. Observasi  

  Observasi dilaksanakan oleh peneliti. Observasi dilakukan mulai dari 

kegiatan awal sampai akhir pembelajaran. Pada tahap ini peneliti melakukan 

observasi terhadap proses pembelajaran IPA berkaitan dengan  aktivitas siswa.  

Pada awal penerapan tindakan siklus II, siswa sangat berantusias karena 

media, permainan dan alat peraga yang pernah dirasakan ingin dilakukan lagi. 

Pada saat pembelajaran dimulai, siswa mampu dikondisikan dengan baik oleh 

guru. Hampir semua siswa menunjukan ekspresi yang senang.  

Berdasarkan hasil observasi dan catatan lapangan yang diperoleh selama 

pelaksanaan pembelajaran tema Peduli Terhadap Makhluk Hidup  mengenai 

aktivitas siswa dibawah ini: 
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Tabel 4.6 Analisis Aktivitas Siswa pada Siklus II 

 

N

o 
Indikator 

Nama siswa 
Jum

lah 

skor 

Rata-

rata 

skor 

 

Kategori 

A
d

a
m

 

M
if

ta
h

 

R
o
za

k
 

R
in

ti
n

a
 

R
a
y
h

a
n

 

A
p

u
il

a
 

A
d

it
 

Z
a
h

ra
 

1 Siswa bersemangat 

mengikuti 

pembelajaran 
4 4 4 4 4 4 4 3 31 3,88 

 

Baik 

sekali 

 

2 Siswa 

mendengarkan 

informasi 

4 4 3 4 3 3 4 3 28 3,50 Baik 

3 Siswa aktif 

berdiskusi dalam 

kelompok belajar 

4 4 4 4 4 4 4 3 31 3,88 

Baik 

sekali 

 

4 Siswa aktif bekerja 

dalam 

melaksanakan 

tugas bersama 

kelompok 

4 4 4 4 4 4 3 4 31 3,88 

Baik 

sekali 

 

5 Siswa ikut 

menyajikan hasil 

karya 

4 4 3 3 3 3 4 3 27 3,38 Baik 

6 Siswa menganalisis 

dan mengevaluasi 

proses pemecahan 

masalah 

4 4 4 4 4 4 4 3 31 3,88 

Baik 

sekali 

 

Jumlah rata-rata skor 
22,40 

Baik 

sekali 
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Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus II yang tertera pada tabel di atas 

dapat dijelaskan bahwa dalam pembelajaran IPA tema Peduli Terhadap Makhluk 

Hidup melalui penggunaan media “baskom puzzle” berbantuan permaianan “HP 

Ranking 1” dan alat peraga “K-Tv” diperoleh jumlah rata-rata skor 22,40 dengan 

kategori baik sekali.  

 

Tabel 4.7 Rata-Rata Keterampilan Berbicara Siklus 2 

No. Aspek penilaian Rerata skor Predikat 

1. Keterampilan berbicara 21 Sangat Baik 

 

Hasil keterampilan berbicara siswa pada siklus 2 yang tertera pada tabel di 

atas dapat dijelaskan bahwa dalam pembelajaran IPA tema Peduli Terhadap 

Makhluk Hidup melalui penggunaan media komik berbantuan Permainan “HP 

Ranking 1” dan alat peraga “K-Tv” diperoleh jumlah rata-rata skor 21  dengan 

kategori sangat baik. 

Untuk lebih jelasnya hasil unjuk kerja keterampilan berbicara siklus II 

dapat dilihat dalam diagram di bawah ini: 

 

Gambar 4.3 Diagram Hasil Keterampilan Berbicara Siklus II 
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Diagram batang di atas jelas menunjukkan bahwa skor rata-rata hasil 

unjuk kerja keterampilan berbicara pada siklus II sebesar 17,1. Skor rata-rata 

tersebut telah mencapai target yang diinginkan seperti tercantum dalam indikator 

keberhasilan yaitu sekurang-kurangnya skor 16 (kategori baik) dan telah 

mengalami kenaikan dari siklus 1 walaupun sedikit. Namun masih terdapat 7 

siswa yang nilainya kurang dari 16 (kategori baik). Kenaikan yang tidak 

signifikan dikarenakan alat peraga yang digunakan sama yaitu “K-Tv”. Masih 

terdapat 7 siswa maka dilakukan remidial agar 7 siswa tersebut dapat mencapat 

nilai kategori baik. 

 

4.1.2.4. Refleksi 

 Hasil refleksi tindakan pada siklus II ini meliputi : 

1). Pelaksanaan siklus II proses pembelajaran berlangsung lebih baik. 

Dalam awal proses pembelajaran para siswa sudah siap menerima 

materi sehingga keadaan kelas menjadi kondusif, meningkatnya 

antusiasme siswa dalam pembelajaran, siswa aktif dalam bertanya dan 

adanya kerja sama yang baik antar siswa dalam kelompok saat 

memcahkan masalah yang disajikan dalam lembar kerja kelompok. 

2). Jumlah skor rata-rata aktivitas siswa pada siklus II ini adalah 22,40 

dengan kategori baik sekali sehingga sudah memenuhi indikator yang 

telah ditetapkan yaitu keterampilan guru minimal baik dalam lembar 

pengamatan 

3). Jumlah skor rata-rata keterampilan berbicara pada siklus II ini adalah 21 

dengan kategori sangat baik sehingga sudah memenuhi indikator yang 

telah ditetapkan yaitu keterampilan guru minimal baik dalam lembar 

pengamatan 

4). Data yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai akhir pada siklus II ini 

hanya 6 anak yang belum tuntas, sebanyak 15 %. Sedangkan 34 anak 

nilainya sudah mencapai KKM yang ditetapkan yaitu 67, sebanyak 

85%, sehingga indikator keberhasilan sudah tercapai pada siklus II ini. 
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4.1.2.5.Revisi  

Hal yang perlu ditekankan pada pelaksanaan pembelajaran berikutnya 

adalah: 

1). Meningkatkan keaktifan siswa untuk mengemukakan pendapat 

2). Meningkatkan ketertiban siswa di kelas 

3). Meningkatkan motivasi siswa melalui berbagai penguatan  

Berdasarkan deskripsi data pelaksanaan pembelajaran IPA dalam tema 

Peduli Terhadap Makhluk Hidup  melalui penggunaan media “baskom puzzle” 

berbantuan “HP Ranking 1” dan alat peraga “K-Tv”  di atas dapat ditarik 

kesimpulan aktivitas siswa dan hasil belajar siswa terjadi peningkatan pada 

siklus II 

 

4.1.2.3. Paparan hasil belajar siswa 

Berdasarkan data hasil penelitian pada siklus II mengenai hasil belajar siswa 

dalam proses pembelajaran IPA dalam tema Peduli Terhadap Makhluk Hidup  

melalui media “baskom puzzle” berbantuan permainan “HP Ranking 1” dan alat 

peraga “K-Tv” pada kelas IV B diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4.8 Analisis Hasil Belajar Siswa Siklus II 

No Pencapaian Data Siklus I Data Siklus 2 

1 

2 

3 

4 

5 

Rata-rata 

Nilai terendah 

Nilai tertinggi 

Belum tuntas 

Tuntas 

73 

50 

100 

40 % 

60 % 

80,6 

60 

100 

15 % 

85 % 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata siklus 1 adalah 73 dengan 

nilai terendah 50 sedangkan nilai tertinggi 100,  ketuntasan 60% dan 40% siswa 

belum memenuhi ketuntasan yang ditetapkan (67). Setelah dilaksanakan siklus I 

nilai rata-rata menjadi 80,6  dengan nilai terendah 60 dan nilai tertinggi 100, 

ketuntasan 85% dan 15% belum mengalami ketuntasan (KKM 67).   
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Tabel 4.9 Distribusi Frekuensi Ketuntasan Klasikal Hasil Belajar Siklus II 

 

Interval Nilai Frekuensi Frekuensi 

Relatif 

Kualifikasi 

91-102 11 27,5  % Tuntas 

79-90 11 27,5 % Tuntas 

67-78 12 30 % Tuntas 

55-66 6 15 % Tidak Tuntas 

43-54 0 0 % Tidak Tuntas 

31-42 0 0 % Tidak tuntas 

Jumlah 40   

Rata-rata  80,6  

Nilai tertinggi 100   

Nilai terendah 60   

Persentase 

Ketuntasan Klasikal 
 85% 

 

 

 

Untuk lebih jelasnya hasil belajar siswa pada siklus II dapat dilihat dalam 

diagram di bawah ini: 

 

Gambar 4.4 Diagram Hasil Analisis Evaluasi Siklus II 
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Diagram batang di atas jelas menunjukkan bahwa nilai rata-rata hasil 

belajar siswa pada siklus II sebesar 80,6 dengan 85 % (34 siswa) mengalami 

ketuntasan belajar dan 15 % (6 siswa) belum tuntas. Ketuntasan belajar  tersebut 

sudah mencapai target yang diinginkan seperti tercantum dalam indikator 

keberhasilan yaitu sekurang-kurangnya 75% dari ketuntasan belajar klasikal 

siswa. Oleh karena itu dalam penelitian diselesaikan. 

 

4.1.3 Perbandingan Hasil Antar Siklus 

4.1.3.1 Paparan Hasil Belajar Siswa 

 

 

Gambar 4.5 Diagram Garis Rata-rata Hasil Belajar Siswa 

 

Diagram garis di atas menunjukkan adanya peningkatan rata-rata hasil 

belajar siswa dari data awal sebesar 65 pada siklus I meningkat menjadi 73 lalu 

pada siklus II meningkat menjadi  dan pada siklus II meningkat menjadi 80,6. 

Persentase ketuntasan klasikal siswa prasiklus, siklus I dan siklus II dapat dilihat 

pada diagran berikut ini: 

data awal siklus I siklus II 
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Gambar 4.6 Diagram Batang Persentase Ketuntasan Klasikal Siswa 

Diagram batang di atas menunjukkan persentase ketuntasan klasikal belajar 

siswa terjadi peningkatan dari data awal sebesar 30%, pada sklus I meningkat 

menjadi 60%, lalu pada siklus II menjadi 85% Hal tersebut menunjukkan bahwa 

penggunaan media “baskom puzzle” berbantuan permainan “HP Ranking 1” dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Berikut hasil belajar siswa data awal, siklus I 

dan siklus II 

Tabel 4.10 Analisis Data Awal, Siklus I, dan Siklus II 

No Pencapaian 
Data 

Awal 
Siklus I 

Siklus 

II 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Rata-rata 

Nilai terendah 

Nilai tertinggi 

Siswa yang belum tuntas 

Siswa yang tuntas 

Persentase ketuntasan 

belajar 

65 

50 

80 

28 

12 

30% 

73 

50 

100 

16 

24 

60% 

80,6 

60 

100 

6 

34 

85% 

 

Berdasarkan tabel  di atas dapat disimpulkan bahwa data awal menunjukkan 

rata-rata nilai siswa sebesar 65 dengan nilai terendah 50 dan nilai tertinggi 80, 

siswa yang belum tuntas pada data awal sebanyak 28 siswa dan yang sudah tuntas 

sebanyak 12 siswa, pada data awal persentase ketuntasan belajar adalah sebesar 

30%. 

Setelah dilaksanakan pembelajaran pada siklus I rata- rata nilai siswa 

mengalami kenaikan menjadi 73 dengan nilai terendah 50 dan nilai tertinggi 100, 

0% 

50% 

100% 

data awal siklus I 
siklus II 
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siswa yang belum tuntas pada siklus I  sebanyak 16  siswa dan yang sudah tuntas 

sebanyak 24 siswa, pada  siklus I persentase ketuntasan belajar adalah sebesar 

60%. Namun hasil tersebut belum sesuai dengan indikator keberhasilan dimana 

ketuntasan belajar sebanyak 75% sehingga harus dilaksanakan siklus II. 

 Pada siklus II terjadi peningkatan nilai hasil belajar siswa yaitu nilai rata-

rata sebesar 80,6  dengan nilai terendah 60 dan nilai tertinggi 100, siswa yang 

belum tuntas pada siklus II  sebanyak 6 siswa dan yang sudah tuntas sebanyak 34 

siswa, pada  siklus II persentase ketuntasan belajar adalah sebesar 85%. Pada 

siklus II sudah tercapai indikator keberhasilan dimana siswa mengalami 

ketuntasan belajar  minimal 75%. Berikut ini disajikan diagram tentang perolehan 

data hasil belajar seperti di bawah ini. 

 

Gambar 4.7 Diagram Batang Hasil Belajar Data Awal, Siklus I dan Siklus II 

 

4.1.3.2. Paparan Hasil Unjuk Kerja Keterampilan Berbicara Dan Aktivitas 

Siswa 

Berikut ini hasil aktivitas siswa dan keterampilan berbicara  siswa dalam 

pembelajaran IPA  pada tema Peduli Terhadap Makhluk Hidup  siklus I dan 

siklus II. 
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Tabel 4.11 Data Keterampilan berbicara dan Aktivitas Siswa Siklus I dan Siklus II 

No Pencapaian Siklus I Siklus II 

1 Jmlah skor keterampilan berbicara 16,6 17,1 

2 Jumlah rata-rata skor aktivitas 

siswa 

18,48 22,40 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah skor 

keterampilan berbicara pada siklus I sebesar 16,6 dan pada siklus II menjadi 17,1. 

Sedangkan jumlah rata-rata skor aktivitas siswa pada siklus I sebesar 18,48 dan 

pada siklus II menjadi 22,40. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan 

pada keterampilan guru dan aktivitas belajar siswa.  

Adapun keterampilan berbicara dan aktivitas belajar siswa dapat dilihat pada 

diagram batang sebagai berikut: 

 

Gambar 4.8 Diagram Batang Keterampilan Berbicara dan Aktivitas Belajar Siswa 

Diagram di atas menunjukan bahwa jumlah skor keterampilan berbicara 

pada siklus I sebesar 16,6 dan pada siklus II menjadi 17,1. Sedangkan jumlah rata-

rata skor aktivitas siswa pada siklus I sebesar 18,48 dan pada siklus II menjadi 

22,40. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pada keterampilan 

berbicara siswa dan aktivitas belajar siswa.  
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Berdasarkan data di atas pembelajaran yang akan diteliti oleh peneliti 

bersama observer dalam Pembelajaran IPA dalam tema Peduli Terhadap Makhluk 

Hidup  melalui penggunaan media “baskom puzzle” berbantuan permainan “HP 

Ranking 1” dan alat peraga “K-tv” berhenti sampai siklus II karena Indikator 

keberhasilan sudah tercapai dengan baik. 

 

4.2 Pembahasan 

4.2.1. Pemaknaan Temuan Penelitian 

 Pembahasan ini difokuskan pada hasil observasi dan refleksi kegiatan 

pembelajaran IPA dalam tema Peduli Terhadap Makhluk Hidup  melalui 

penggunaan media “baskom puzzle” berbantuan permainan “HP Ranking 1” dan 

alat peraga “K-tv” pada setiap siklusnya. 

4.2.1.1. Hasil Belajar Siswa 

Berdasarkan hasil belajar siswa pada siklus I rata-rata hasil belajar siswa 

dalam pembelajaran IPA dalam tema Peduli Terhadap Makhluk Hidup melalui 

penggunaan media “baskom puzzle” berbantuan permainan “HP Ranking 1” dan 

alat peraga “K-tv” yang dicapai oleh siswa adalah 73 dengan ketuntasan belajar 

klasikal sebesar 60% dengan jumlah siswa tuntas sebanyak 24 siswa. Persentase 

hasil belajar siswa pada siklus I tersebut naik dua kali lipat dari prasiklus sebesar 

30% 

Nilai ketuntasan belajar setiap siswa disesuaikan dengan Kategori 

Ketuntasan Minimal (KKM) yang sudah ditentukan oleh SD Negeri Wonosari 03 

yaitu 67, sedangakan  indikator keberhasilan yang ditetapkan untuk kategori ideal 

ketuntasan klasikal adalah 75%. Berdasarkan hasil belajar siswa pada siklus I 

menunjukkan bahwa persentase ketuntasan belajar klasikal siswa belum mencapai 

75% sehingga penelitian dilanjutkan ke siklus II.  

Kemudian, pada siklus II rata-rata hasil belajar dalam pembelajaran IPA 

dalam tema Peduli Terhadap Makhluk Hidup melalui penggunaan media “baskom 

puzzle” berbantuan permainan “HP Ranking 1” dan alat peraga “K-tv” yang 

dicapai oleh siswa adalah 80,6 dengan ketuntasan belajar klasikal sebesar 85% 
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dengan jumlah siswa tuntas sebanyak 34 siswa dari 40 siswa. Dengan demikian 

penelitian ini berhenti sampai di siklus II. 

Pencapaian hasil belajar ini tidak terlepas dari upaya guru dalam 

melaksanakan proses pembelajaran yang menarik bagi siswa dan memberikan 

permasalahan sesuai kehidupan sehari-hari serta guru membimbing, memotivasi, 

serta menjadi fasilitator bagi siswa dalam menyelesaikan permasalahan yang 

berkaitan dengan tema tersebut. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Karsidi (2005: 43), “Untuk memperoleh 

pembelajaran yang berkualitas agar menghasilkan prestasi belajar yang 

berkualitas pula, maka perlu diperhatikan unsur-unsur yang secara langsung 

berkaitan dengan berlangsungnya proses pembelajaran tersebut, yang penting 

adalah guru, siswa, kurikulum dan sarana, serta faktor lain yang sifatnya 

kontekstual”. Lebih lanjut dijelaskan lagi bahwa guru adalah satu-satunya unsur 

yang mampu mengubah unsur lain menjadi bervariasi. Sebaliknya unsur-unsur 

yang lain tidak dapat mengubah guru menjadi bervariasi. Dari penjelasan tersebut 

dapat terlihat bahwa guru memegang peranan penting dalam pencapaian 

pembelajaran yang berkualitas.  

 

4.2.1.2. Hasil Observasi Aktivitas siswa 

4.2.1.2.1. Siklus I 

1). Siswa bersemangat mengikuti pembelajaran 

Berdasarkan tabel aktivitas siswa  dan catatan lapangan diperoleh:  

Semangat siswa mengikuti pembelajaran IPA dalam tema Peduli Terhadap 

Makhluk Hidup melalui penggunaan media “baskom puzzle” berbantuan 

permainan “HP Ranking 1” dan alat peraga “K-tv” memperoleh rata-rata skor 

3,12 yang masuk pada kategori baik. Siswa Adam memperoleh skor 4 dengan 

kategori baik sekali, hal ini terbukti dari 4 deskriptor yang muncul yaitu siswa 

sudah berada di kelas, siswa rapi ditempat duduk dan mengisi presensi, siswa 

mengeluarkan alat tulis yang dibutuhkan dan menyimpan alat elektronik seperti 

handphone, siswa mengikuti senam pemusatan otak bersama guru. 
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Sedangkan siswa Miftah, Rozak, Rintina, Rayhan, Apuila, Adit, dan Zahra 

mendapat skor 3 (baik) terbukti dari 3 deskriptor yang muncul yaitu siswa sudah 

berada di kelas, siswa mengeluarkan alat tulis yang dibutuhkan dan menyimpan 

alat elektronik seperti handphone, siswa mengikuti senam pemusatan otak 

bersama guru. 

Kegiatan siswa dalam penelitian ini sesuai dengan pendapat Paul B. 

Diedrich dalam Hamalik (2008:173). kegiatan-kegiatan emosional (Emotional 

activities) misalnya menaruh minat, merasa bosan, gembira, bersemangat, 

bergairah, berani, tenang, dan gugup. 

 

2). Siswa mendengarkan informasi 

Berdasarkan tabel aktivitas siswa dan catatan lapangan diperoleh:  

Dalam mendengarkan informasi aktivitas siswa memperoleh rata-rata skor 

3,12 yang masuk dalam kategori baik. Siswa Rozak dan Rintina memperoleh skor 

4 dengan kategori baik sekali, hal ini terbukti dari 4 deskriptor yang muncul yaitu 

siswa memusatkan perhatian dalam pembelajaran dengan  mengikuti gerakan 

fisik/bernyanyi bersama guru, siswa mendengarkan dengan seksama tujuan 

pembelajaran dan konsep-konsep dalam tema yang disampaikan, siswa menyimak 

dengan baik materi ajar mencakup konsep dari berbagai mapel yang telah 

dipadukan secara holistik, siswa dapat mengemukakan jawaban terhadap 

permasalahan autentik dari materi ajar. Kemudian siswa Adam, Miftah, Rayhan, 

Apuila, Adit memperoleh skor 3 dengan kategori baik, hal ini terbukti dari 3 

deskriptor yang muncul yaitu siswa memusatkan perhatian dalam pembelajaran 

dengan  mengikuti gerakan fisik/bernyanyi bersama guru, siswa mendengarkan 

dengan seksama tujuan pembelajaran dan konsep-konsep dalam tema yang 

disampaikan, siswa menyimak dengan baik materi ajar mencakup konsep dari 

berbagai mapel yang telah dipadukan secara holistik. Sedangkan siswa Zahra 

memperoleh skor 2 dengan kategori cukup, hal ini terbukti dari 2 deskriptor yang 

muncul yaitu siswa memusatkan perhatian dalam pembelajaran dengan  mengikuti 

gerakan fisik/bernyanyi bersama guru, siswa menyimak dengan baik materi ajar 

mencakup konsep dari berbagai mapel yang telah dipadukan secara holistik. 
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Kegiatan siswa dalam penelitian ini sesuai dengan pendapat Paul B. 

Diedrich dalam Hamalik (2008:173). Kegiatan-kegiatan visual (Visual activities) 

misalnya membaca, memperhatikan gambar demonstrasi/percobaan, maupun 

pekerjaan orang lain. Kegiatan lisan (Oral activities) misalnya menyatakan, 

merumuskan, bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan 

wawancara, diskusi, dan interupsi. Kegiatan-kegiatan mendengarkan (Listening 

activities) misalnya mendengarkan uraian, percakapan, diskusi,   musik,  dan 

pidato. Dan kegiatan-kegiatan emosional (Emotional activities) misalnya menaruh 

minat, merasa bosan, gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, dan gugup. 

 

3). Siswa Aktif Berdiskusi dalam Kelompok Belajar 

Berdasarkan tabel aktivitas siswa dan catatan lapangan diperoleh:  

 Dalam kegiatan diskusi dengan kelompok belajar yang dibentuk oleh guru, 

aktivitas siswa memperoleh rata-rata skor 2,88 yang masuk pada kategori baik. 

Siswa Miftah, Rozak, Apuila memperoleh skor 3 dengan kategori baik, hal ini 

terbukti dari 3 deskriptor yang muncul yaitu siswa tidak melakukan 

penyimpangan/perdebatan dalam pengorganisasian kelompok,  siswa aktif 

memberikan urun pendapat/ide dalam mencari alternatif pemecahan masalah 

dalam diskusi kelompokan pendapat teman satu kelompok (tidak mendominasi) 

dalam diskusi. Sedangkan siswa Adam dan Rintina juga memperoleh skor4 

dengan kategori baik sekali, hal ini terbukti dari seluruh deskriptor yang muncul. 

Kemudian, siswa Rayhan, Adit, Zahra memperoleh skor 2 dengan kategori cukup, 

hal ini terbukti dari 2 deskriptor yang muncul yaitu siswa tidak melakukan 

penyimpangan/perdebatan dalam pengorganisasian kelompok, siswa siswa mau 

mendengarkan pendapat teman satu kelompok (tidak mendominasi).  

 Kegiatan dalam penelitian ini tidak lepas dari upaya guru dalam  

mengelola kelas diantaranya yaitu penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar 

yang optimal dengan menunjukkan sikap tanggap, memberikan perhatian, 

memusatkan perhatian kelompok, memberikan petunjuk yang jelas, menegur bila 

siswa melakukan tindakan menyimpang, memberikan penguatan. (Dikti dalam 

Depdiknas, 2008:26-34).  
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Kegiatan siswa dalam penelitian ini sesuai pula dengan  pendapat Paul B. 

Diedrich dalam Hamalik (2008:173).  Kegiatan lisan (Oral activities) misalnya 

menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, 

mengadakan wawancara, diskusi, dan interupsi dan kegiatan-kegiatan 

mendengarkan (Listening activities) misalnya mendengarkan uraian, percakapan, 

diskusi,   musik,  dan pidato. 

 

4). Siswa aktif bekerja dalam melaksanakan  penyelidikan/melaksanakan tugas 

bersama kelompok 

Berdasarkan tabel aktivitas siswa dan catatan lapangan diperoleh:  

Dalam bekerja melaksanakan tugas bersama kelompok memperoleh rata-rata 

skor 3,12 yang masuk pada kategori baik. Siswa Adam, Miftah, Apuila 

memperoleh skor 4 dengan kategori baik sekali, hal ini terbukti dari 4 deskriptor 

yang muncul yaitu siswa secara aktif menyelesaikan tugas mencakup 

pengumpulan data yang diketahui, yang ditanyakan, dan bagaimana 

penyelesaiannya malalui alat peraga, siswa aktif mengajukan pertanyaan dan 

menerima bimbingan guru ketika mengalami kesulitan dalam melaksanakan 

tugas, siswa mengerjakan tugas sesuai uraian petunjuk dan alokasi waktu yang 

telah disepakati, siswa mengerjakan tugas dengan tenang dan tidak bergurau. 

Kemudian siswa Rozak, Rintina, Rayhan memperoleh skor 3 dengan kategori 

baik, hal ini terbukti dari 3 deskriptor yang muncul yaitu siswa secara aktif 

menyelesaikan tugas mencakup pengumpulan data yang diketahui, yang 

ditanyakan, dan bagaimana penyelesaiannya malalui alat peraga, siswa aktif 

mengajukan pertanyaan dan menerima bimbingan guru ketika mengalami 

kesulitan dalam melaksanakan tugas, Siswa mengerjakan tugas dengan tenang dan 

tidak bergurau. Sedangkan siswa Adit dan Zahra memperoleh skor 2 dengan 

kategori cukup, hal ini terbukti dari 2 deskriptor yang muncul yaitu siswa secara 

aktif menyelesaikan tugas mencakup pengumpulan data yang diketahui, yang 

ditanyakan, dan bagaimana penyelesaiannya malalui alat peraga, siswa 

mengerjakan tugas sesuai uraian petunjuk dan alokasi waktu yang telah 

disepakati. 
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Pencapaian tersebut membuktikan bahwa guru melakukan upaya yang 

ditunjukkan bahwa kegiatan siswa ini telah melalui tahap tentang membimbing 

penyelidikan individual maupun kelompok yang meliputi mendorong siswa untuk 

mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk 

memperolehkan penjelasan dan pemecahan masalah.  

Kegiatan siswa yang ditunjukkan dalam penelitian ini sesuai pula dengan 

pendapat Paul B. Diedrich dalam Hamalik (2008: 173). Kegiatan lisan (Oral 

activities) misalnya menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, 

mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, dan interupsi.  

Kegiatan-kegiatan motorik (Motor activities) misalnya melakukan percobaan, 

membuat konstruksi, model mereparasi, bermain, berkebun, dan beternak. 

Kegiatan-kegiatan mental (Mental activities) misalnya menanggapi, mengingat, 

memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, dan mengambil keputusan. 

Serta kegiatan-kegiatan emosional (Emotional activities) misalnya menaruh 

minat, merasa bosan, gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, dan 

gugup. 

 

5). Siswa ikut menyajikan 

Berdasarkan tabel aktivitas siswa dan catatan lapangan diperoleh:  

Dalam menyajikan hasil karya memperoleh rata-rata skor 2,62 yang masuk 

pada kategori baik. Siswa Adam, Miftah, Rozak, Rintina memperoleh skor 3 

dengan kategori baik, hal ini terbukti dari 3 deskriptor yang muncul yaitu siswa 

ikut mengambil keputusan dan menuliskan laporan hasil pemecahan masalah yang 

telah dibahas bersama kelompok secara jelas dan lengkap, siswa tidak 

menunjukkan frustasi ketika maju mempresentasikan pekerjaan kelompoknya, 

siswa memberikan tanggapan pada hasil kerja kelompok lain yang sedang 

mempresentasikan pekerjaannya. Kemudian siswa Rayhan, Adit, Zahra 

memperoleh skor 2 dengan kategori cukup, hal ini terbukti dari 2 deskriptor yang 

muncul yaitu siswa ikut mengambil keputusan dan menuliskan laporan hasil 

pemecahan masalah yang telah dibahas bersama kelompok secara jelas dan 
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lengkap, siswa tidak menunjukkan frustasi ketika maju mempresentasikan 

pekerjaan kelompoknya.  

Kegiatan siswa dalam penelitian ini sesuai pula dengan Paul B. Diedrich 

dalam Hamalik (2008:173).  Kegiatan lisan (Oral activities)misalnya menyatakan, 

merumuskan, bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan 

wawancara, diskusi, dan interupsi. Kegiatan-kegiatan menulis (Writing activities) 

misalnya menulis cerita, karangan, laporan, angket, menyalin. Serta kegiatan-

kegiatan emosional (Emotional activities) misalnya menaruh minat, merasa bosan, 

gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, dan gugup. 

 

6). Siswa ikut menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah  

Berdasarkan tabel aktivitas siswa dan catatan lapangan diperoleh:  

 Dalam kegiatan siswa ikut menganalisis dan mengevaluasi proses 

pemecahan masalah memperoleh rata-rata skor 3,62 yang masuk pada kategori 

baik. Siswa Adam, Miftah, Rozak, Rintina, Apuila memperoleh skor 4 dengan 

kategori baik sekali, hal ini terbukti dari siswa aktif menjawab pertanyaan guru 

dan bertanya jika belum paham, siswa ikut membuat penegasan dan kesimpulan 

tentang konsep yang dipelajari dalam tema, siswa dapat merefleksi diri selama 

mengikuti pembelajaran, siswa mengerjakan tugas atau soal evaluasi hasil belajar 

secara individu dan tidak mencontek temannya. Kemudian, siswa Rayhan 

memperoleh skor 3 dengan kategori baik, hal ini terbukti dari siswa aktif 

menjawab pertanyaan guru dan bertanya jika belum paham, siswa dapat 

merefleksi diri selama mengikuti pembelajaran, siswa mengerjakan tugas atau 

soal evaluasi hasil belajar secara individu dan tidak mencontek temannya. 

Sedangkan siswa Aldora memperoleh skor 2 dengan kategori cukup, hal ini 

terbukti dari siswa ikut membuat penegasan dan kesimpulan tentang konsep yang 

dipelajari dalam tema, siswa dapat merefleksi diri selama mengikuti 

pembelajaran.  

Kegiatan siswa dalam penelitian ini sesuai pula dengan Paul B. Diedrich 

dalam Hamalik (2008:173). Kegiatan lisan (Oral activities) misalnya menyatakan, 

merumuskan, bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan 
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wawancara, diskusi, dan interupsi. Kegiatan-kegiatan mental (Mental activities)   

misalnya menanggapi, mengingat, memecahkan soal, menganalisis, melihat 

hubungan, dan mengambil keputusan. Kegiatan-kegiatan emosional (Emotional 

activities) misalnya menaruh minat, merasa bosan, gembira, bersemangat, 

bergairah, berani, tenang, dan gugup. 

 

4.2.1.3.2. Siklus II 

1). Siswa bersemangat mengikuti pembelajaran 

Berdasarkan tabel aktivitas siswa  dan catatan lapangan diperoleh:  

Semangat siswa mengikuti pembelajaran memperoleh rata-rata skor 4 yang 

masuk pada kategori baik sekali.  Siswa Adam, Miftah, Rozak, Rintina, Rayhan, 

Apuila, Adit memperoleh skor 4 dengan kategori baik, hal ini terbukti dari 4 

deskriptor yang muncul yaitu siswa sudah berada di kelas, siswa rapi ditempat 

duduk dan mengisi presensi, siswa mengeluarkan alat tulis yang dibutuhkan dan 

menyimpan alat elektronik seperti handphone, dan siswa mengikuti senam 

pemusatan otak bersama guru.  Sedangkan siswa Lismiatum mendapat skor 3 

terbukti 3 deskriptor yang muncul siswa sudah berada di kelas, siswa rapi 

ditempat duduk dan mengisi presensi, siswa mengeluarkan alat tulis yang 

dibutuhkan dan menyimpan alat elektronik seperti handphone. 

Kegiatan siswa dalam penelitian ini sesuai dengan pendapat Paul B. 

Diedrich dalam Hamalik (2008: 173). kegiatan-kegiatan emosional (Emotional 

activities) misalnya menaruh minat, merasa bosan, gembira, bersemangat, 

bergairah, berani, tenang, dan gugup. 

 

2). Siswa mendengarkan informasi 

Berdasarkan tabel aktivitas siswa dan catatan lapangan diperoleh:  

Dalam mendengarkan informasi, aktivitas siswa memperoleh rata-rata skor 

3,50  yang masuk dalam kategori baiki.  Siswa Adam, Miftah, Rintina, Adit 

mmeperoleh skor 4 dengan kategori baik, hal ini terbukti dari 4 deskriptor yang 

muncul. Sedangkan siswa Rozak, Rayhan, Apuila, Zahra memperoleh skor 3 

(baik) terbukti dari 3 deskriptor yang muncul yaitu siswa memusatkan perhatian 
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dalam pembelajaran dengan  mengikuti gerakan fisik/bernyanyi bersama guru, 

siswa mendengarkan tujuan pembelajaran dan konsep-konsep dalam tema yang 

disampaikan, siswa menyimak dengan baik materi ajar mencakup konsep dari 

berbagai mapel yang telah dipadukan secara holistik. 

Kegiatan siswa dalam penelitian ini sesuai pula dengan pendapat Paul B. 

Diedrich dalam Hamalik (2008: 173). Kegiatan-kegiatan visual (Visual activities) 

misalnya membaca, memperhatikan gambar demonstrasi/percobaan, maupun 

pekerjaan orang lain.   Kegiatan lisan (Oral activities) misalnya menyatakan, 

merumuskan, bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan 

wawancara, diskusi, dan interupsi. Kegiatan-kegiatan mendengarkan (Listening 

activities) misalnya mendengarkan uraian, percakapan, diskusi,   musik,  dan 

pidato. Dan kegiatan-kegiatan emosional (Emotional activities) misalnya menaruh 

minat, merasa bosan, gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, dan gugup. 

 

3). Siswa Aktif Berdiskusi dalam Kelompok Belajar 

Berdasarkan tabel aktivitas siswa dan catatan lapangan diperoleh:  

Dalam kegiatan diskusi dengan kelompok belajar yang dibentuk oleh guru, 

aktivitas siswa memperoleh rata-rata skor 3,88 yang masuk pada kategori baik 

sekali. Siswa Adam, Miftah, Rozak, Rintina, Rayhan, Adit memperoleh skor 4 

dengan kategori baik sekali, hal ini terbukti dari 4 deskriptor yang muncul yaitu 

tidak melakukan penyimpangan/perdebatan dalam pengorganisasian kelompok,  

siswa aktif membantu anggota kelompoknya mengerjakan tugas untuk 

menganalisis permasalahan yang disajikan dalam LKK, siswa aktif memberikan 

urun pendapat/ide dalam mencari alternatif pemecahan masalah dalam diskusi 

kelompok, siswa mau mendengarkan pendapat teman satu kelompok (tidak 

mendominasi) dalam diskusi. Kemudian Siswa Zahra juga memperoleh skor 3 

dengan kategori baik, hal ini terbukti dari 3 deskriptor yang muncul yaitu tidak 

melakukan penyimpangan/perdebatan dalam pengorganisasian kelompok, siswa 

aktif membantu anggota kelompoknya mengerjakan tugas untuk menganalisis 

permasalahan yang disajikan dalam LKK,  siswa mau mendengarkan pendapat 

teman satu kelompok (tidak mendominasi) dalam diskusi.  
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 Kegiatan dalam penelitian ini tidak lepas dari upaya guru dalam  mengelola 

kelas diantaranya yaitu penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal 

dengan menunjukkan sikap tanggap, memberikan perhatian, memusatkan 

perhatian kelompok, memberikan petunjuk yang jelas, menegur bila siswa 

melakukan tindakan menyimpang, memberikan penguatan. (Dikti dalam 

Depdiknas, 2008: 26-34).  

Kegiatan siswa dalam penelitian ini sesuai pula dengan  pendapat Paul B. 

Diedrich dalam Hamalik (2008: 173).  Kegiatan lisan (Oral activities) misalnya 

menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, 

mengadakan wawancara, diskusi, dan interupsi dan kegiatan-kegiatan 

mendengarkan (Listening activities) misalnya mendengarkan uraian, percakapan, 

diskusi,   musik,  dan pidato. 

  

4). Siswa Aktif Bekerja dalam melaksanakan penyelidikan/melaksanakan tugas 

bersama kelompok 

Berdasarkan tabel aktivitas siswa dan catatan lapangan diperoleh:  

Dalam bekerja melaksanakan tugas bersama kelompok memperoleh rata-rata 

skor 3,88 yang masuk pada kategori baik sekali. Siswa Adam, Miftah, Rozak, 

Rintina, Rayhan, dan Zahra memperoleh skor 4 dengan kategori baik sekali, hal 

ini terbukti dari 4 deskriptor yang muncul yaitu siswa secara aktif menyelesaikan 

tugas mencakup pengumpulan data yang diketahui, yang ditanyakan, dan 

bagaimana penyelesaiannya malalui alat peraga, siswa aktif mengajukan 

pertanyaan dan menerima bimbingan guru ketika mengalami kesulitan dalam 

melaksanakan tugas, siswa mengerjakan tugas sesuai uraian petunjuk dan alokasi 

waktu yang telah disepakati, siswa mengerjakan tugas dengan tenang dan tidak 

bergurau.  Kemudian siswa Adit memperoleh skor 3 dengan kategori baik, hal ini 

terbukti dari 3 deskriptor yang muncul yaitu siswa secara aktif menyelesaikan 

tugas mencakup pengumpulan data yang diketahui, yang ditanyakan, dan 

bagaimana penyelesaiannya melalui alat peraga, siswa mengerjakan tugas sesuai 

uraian petunjuk dan alokasi waktu yang telah disepakati, siswa mengerjakan tugas 

dengan tenang dan tidak bergurau.  
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Kegiatan siswa yang ditunjukkan dalam penelitian ini sesuai pula dengan 

pendapat Paul B. Diedrich dalam Hamalik (2008: 173). Kegiatan lisan (Oral 

activities) misalnya menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, 

mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, dan interupsi.  

Kegiatan-kegiatan motorik (Motor activities) misalnya melakukan percobaan, 

membuat konstruksi, model    mereparasi, bermain, berkebun, dan beternak. 

Kegiatan-kegiatan mental (Mental activities) misalnya menanggapi, mengingat, 

memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, dan mengambil keputusan. 

Serta kegiatan-kegiatan emosional (Emotional activities) misalnya menaruh 

minat, merasa bosan, gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, dan gugup. 

 

5). Siswa ikut menyajikan  

Berdasarkan tabel aktivitas siswa dan catatan lapangan diperoleh:  

Dalam menyajikan hasil karya memperoleh rata-rata skor 3,38 yang masuk 

pada kategori baik. Siswa Adam, Miftah, Adit memperoleh skor 4 dengan 

kategori baik sekali, hal ini terbukti dari 4 deskriptor yang muncul yaitu siswa ikut 

mengambil keputusan dan menuliskan laporan hasil pemecahan masalah yang 

telah dibahas bersama kelompok secara jelas dan lengkap, siswa tidak 

menunjukkan frustasi ketika maju mempresentasikan pekerjaan kelompoknya, 

siswa membantu kelompok untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kelompok 

lain terhadap pekerjaan yang sedang dipresentasikan dengan jawaban yang logis, 

siswa memberikan tanggapan pada hasil kerja kelompok lain yang sedang 

mempresentasikan pekerjaannya. Kemudian, siswa Rozak, Rintina, Rayhan, dan 

Zahra memperoleh skor 3 dengan kategori baik, hal ini terbukti dari 3 deskriptor 

yang muncul yaitu siswa ikut mengambil keputusan dan menuliskan  laporan hasil 

pemecahan masalah yang telah dibahas bersama kelompok secara jelas dan 

lengkap, siswa tidak menunjukkan frustasi ketika maju mempresentasikan 

pekerjaan kelompoknya, siswa memberikan tanggapan pada hasil kerja kelompok 

lain yang sedang mempresentasikan pekerjaannya.  

Kegiatan siswa dalam penelitian ini sesuai pula dengan Paul B. Diedrich 

dalam Hamalik (2008: 173).  Kegiatan lisan (Oral activities) misalnya 
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menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, 

mengadakan wawancara, diskusi, dan interupsi. Kegiatan-kegiatan menulis 

(Writing activities) misalnya menulis cerita, karangan, laporan, angket, menyalin. 

Serta kegiatan-kegiatan emosional (Emotional activities) misalnya menaruh 

minat, merasa bosan, gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, dan gugup. 

 

6). Siswa ikut menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah  

Berdasarkan tabel aktivitas siswa dan catatan lapangan diperoleh:   

Dalam kegiatan siswa ikut menganalisis dan mengevaluasi proses 

pemecahan masalah memperoleh rata-rata skor 3,88 yang masuk pada kategori 

baik sekali. Siswa Adam, Miftah, Rozak, Rintina, Rayhan, Apuila, Adit 

memperoleh skor 4 dengan kategori baik sekali, hal ini terbukti dari siswa aktif 

menjawab pertanyaan guru dan bertanya jika belum paham, siswa ikut membuat 

penegasan dan kesimpulan tentang konsep yang dipelajari dalam tema, siswa 

dapat merefleksi diri selama mengikuti pembelajaran, siswa mengerjakan tugas 

atau soal evaluasi hasil belajar secara individu dan tidak mencontek temannya. 

Kemudian siswa Zahra memperoleh skor 3 dengan kategori baik,  siswa ikut 

membuat penegasan dan kesimpulan tentang konsep yang dipelajari dalam tema, 

siswa dapat merefleksi diri selama mengikuti pembelajaran, siswa mengerjakan 

tugas atau soal evaluasi hasil belajar secara individu dan tidak mencontek 

temannya.  

Kegiatan siswa dalam penelitian ini sesuai pula dengan Paul B. Diedrich 

dalam Hamalik (2008: 173). Kegiatan lisan (Oral activities) misalnya 

menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, 

mengadakan wawancara, diskusi, dan interupsi. Kegiatan-kegiatan mental (Mental 

activities) misalnya menanggapi, mengingat, memecahkan soal, menganalisis, 

melihat hubungan, dan mengambil keputusan. Kegiatan-kegiatan emosional 

(Emotional activities) misalnya menaruh minat, merasa bosan, gembira, 

bersemangat, bergairah, berani, tenang, dan gugup. 
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4.2.1.3. Hasil Unjuk kerja keterampilan berbicara siswa 

4.2.1.3.1. Siklus 1 

1. Tekanan 

Berdasarkan hasil lembar penilaian maka terdapat 22 siswa yang mendapat 

skor 2, terdapat 13 siswa yang mendapat skor 3 dan sisanya 5 orang siswa 

mendapatkan skor 4.  Siswa yang mendapatkan skor indikator 4 seperti adit, 

miftah, rintina, daviz, dan rafa. Hal tersebut telah sesuai dengan aspek penilaian di 

dalam keterampilan berbicara ditentukan dari 2 hal, yaitu faktor kebahasaan dan 

faktor non kebahasaan (Nurgiyantoro, 1995: 152). Penilaian dari faktor 

kebahasaan meliputi: (1) Tekanan, (2) Ucapan, (3) kosa kata, (4) struktur kalimat 

sedangkan penilaian dari faktor non kebahasaan meliputi: (1) keberanian, (2) 

kelancaran. Ditambahkan Menurut Suhartono (2005: 21) berbicara merupakan 

bentuk perilaku manusia yang memanfaatkan faktor-faktor fisik, psikologis, 

neurologis, semantik, dan linguistik. 

2. Ucapan 

Berdasarkan hasil lembar penilaian maka terdapat 11 siswa yang mendapat 

skor 2, terdapat 23 siswa yang mendapat skor 3 dan sisanya 6 orang siswa 

mendapatkan skor 4. Siswa yang mendapatkan skor indikator 4 seperti miftah, 

rayhan, sandy, vika, rintina, dan rafa. Hal tersebut telah sesuai dengan aspek 

penilaian di dalam keterampilan berbicara ditentukan dari 2 hal, yaitu faktor 

kebahasaan dan faktor non kebahasaan (Nurgiyantoro, 1995: 152). Ditambahkan 

Menurut Suhartono (2005: 21) berbicara merupakan bentuk perilaku manusia 

yang memanfaatkan faktor-faktor fisik, psikologis, neurologis, semantik, dan 

linguistik. 

3. Kosakata 

Berdasarkan hasil lembar penilaian maka terdapat 12 siswa yang mendapat 

skor 2, terdapat 21 siswa yang mendapat skor 3 dan sisanya 7 orang siswa 

mendapatkan skor 4. Siswa yang mendapatkan skor indikator 4 seperti adam, adit, 

akrom, rozaq, apuila, azhara dan langgeng. Hal tersebut telah sesuai dengan aspek 

penilaian di dalam keterampilan berbicara ditentukan dari 2 hal, yaitu faktor 

kebahasaan dan faktor non kebahasaan (Nurgiyantoro, 1995: 152). Ditambahkan 
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Menurut Suhartono (2005: 21) berbicara merupakan bentuk perilaku manusia 

yang memanfaatkan faktor-faktor fisik, psikologis, neurologis, semantik, dan 

linguistik. 

4. Struktur Kalimat 

Berdasarkan hasil lembar penilaian maka terdapat 22 siswa yang mendapat 

skor 2, terdapat 13 siswa yang mendapat skor 3 dan sisanya 5 orang siswa 

mendapatkan skor 4. Siswa yang mendapatkan skor indikator 4 seperti adit, 

miftah, rintina, daviz, dan rafa. Hal tersebut telah sesuai dengan aspek penilaian di 

dalam keterampilan berbicara ditentukan dari 2 hal, yaitu faktor kebahasaan dan 

faktor non kebahasaan (Nurgiyantoro, 1995: 152). Ditambahkan Menurut 

Suhartono (2005: 21) berbicara merupakan bentuk perilaku manusia yang 

memanfaatkan faktor-faktor fisik, psikologis, neurologis, semantik, dan linguistik. 

5. Keberanian 

Berdasarkan hasil lembar penilaian maka terdapat 11 siswa yang mendapat 

skor 2, terdapat 23 siswa yang mendapat skor 3 dan sisanya 6 orang siswa 

mendapatkan skor 4. Siswa yang mendapatkan skor indikator 4 seperti miftah, 

rayhan, sandy, vika, rintina, dan rafa. Hal tersebut telah sesuai dengan aspek 

penilaian di dalam keterampilan berbicara ditentukan dari 2 hal, yaitu faktor 

kebahasaan dan faktor non kebahasaan (Nurgiyantoro, 1995:152). Penilaian dari 

faktor kebahasaan meliputi: (1) Tekanan, (2) Ucapan, (3) kosa kata, (4) struktur 

kalimat sedangkan penilaian dari faktor non kebahasaan meliputi: (1) keberanian, 

(2) kelancaran. Ditambahkan Menurut Suhartono (2005:21) berbicara merupakan 

bentuk perilaku manusia yang memanfaatkan faktor-faktor fisik, psikologis, 

neurologis, semantik, dan linguistik. 

6. Ketegasan 

Berdasarkan hasil lembar penilaian maka terdapat 12 siswa yang mendapat 

skor 2, terdapat 21 siswa yang mendapat skor 3 dan sisanya 7 orang siswa 

mendapatkan skor 4. Siswa yang mendapatkan skor indikator 4 seperti adam, adit, 

akrom, rozaq, apuila, azhara dan langgeng. Hal tersebut telah sesuai dengan aspek 

penilaian di dalam keterampilan berbicara ditentukan dari 2 hal, yaitu faktor 

kebahasaan dan faktor non kebahasaan (Nurgiyantoro, 1995: 152). Penilaian dari 
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faktor kebahasaan meliputi: (1) Tekanan, (2) Ucapan, (3) kosa kata, (4) struktur 

kalimat sedangkan penilaian dari faktor non kebahasaan meliputi: (1) keberanian, 

(2) kelancaran. Ditambahkan Menurut Suhartono (2005: 21) berbicara merupakan 

bentuk perilaku manusia yang memanfaatkan faktor-faktor fisik, psikologis, 

neurologis, semantik, dan linguistik. 

4.2.1.3.2. Siklus II 

1.Tekanan 

Berdasarkan hasil lembar penilaian maka terdapat 18 siswa yang mendapat 

skor 2, terdapat 17 siswa yang mendapat skor 3 dan sisanya 5 orang siswa 

mendapatkan skor 4. Siswa yang mendapatkan skor indikator 4 seperti adit, 

miftah, rintina, vika, dan helga. Hal tersebut telah sesuai dengan aspek penilaian 

di dalam keterampilan berbicara ditentukan dari 2 hal, yaitu faktor kebahasaan 

dan faktor non kebahasaan (Nurgiyantoro, 1995:152). Penilaian dari faktor 

kebahasaan meliputi: (1) Tekanan, (2) Ucapan, (3) kosa kata, (4) struktur kalimat 

sedangkan penilaian dari faktor non kebahasaan meliputi: (1) keberanian, (2) 

kelancaran. Ditambahkan Menurut Suhartono (2005: 21) berbicara merupakan 

bentuk perilaku manusia yang memanfaatkan faktor-faktor fisik, psikologis, 

neurologis, semantik, dan linguistik. 

2.Ucapan 

Berdasarkan hasil lembar penilaian maka terdapat 7 siswa yang mendapat 

skor 2, terdapat 28 siswa yang mendapat skor 3 dan sisanya 5 orang siswa 

mendapatkan skor 4. Siswa yang mendapatkan skor indikator 4 seperti miftah, 

rayhan, sandy, vika, dan rintina. Hal tersebut telah sesuai dengan aspek penilaian 

di dalam keterampilan berbicara ditentukan dari 2 hal, yaitu faktor kebahasaan 

dan faktor non kebahasaan (Nurgiyantoro, 1995: 152). Penilaian dari faktor 

kebahasaan meliputi: (1) Tekanan, (2) Ucapan, (3) kosa kata, (4) struktur kalimat 

sedangkan penilaian dari faktor non kebahasaan meliputi: (1) keberanian, (2) 

kelancaran. Ditambahkan Menurut Suhartono (2005: 21) berbicara merupakan 

bentuk perilaku manusia yang memanfaatkan faktor-faktor fisik, psikologis, 

neurologis, semantik, dan linguistik. 
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3.Kosakata 

Berdasarkan hasil lembar penilaian maka terdapat 10 siswa yang mendapat 

skor 2, terdapat 21 siswa yang mendapat skor 3 dan sisanya 9 orang siswa 

mendapatkan skor 4. Siswa yang mendapatkan skor indikator 4 seperti rama, 

adam, adit, akrom, rozaq, apuila, azhara, rintina dan langgeng. Hal tersebut telah 

sesuai dengan aspek penilaian di dalam keterampilan berbicara ditentukan dari 2 

hal, yaitu faktor kebahasaan dan faktor non kebahasaan (Nurgiyantoro, 1995: 

152). Penilaian dari faktor kebahasaan meliputi: (1) Tekanan, (2) Ucapan, (3) kosa 

kata, (4) struktur kalimat sedangkan penilaian dari faktor non kebahasaan 

meliputi: (1) keberanian, (2) kelancaran. Ditambahkan Menurut Suhartono (2005: 

21) berbicara merupakan bentuk perilaku manusia yang memanfaatkan faktor-

faktor fisik, psikologis, neurologis, semantik, dan linguistik. 

4.Struktur Kalimat 

Berdasarkan hasil lembar penilaian maka terdapat 17 siswa yang mendapat 

skor 2, terdapat 20 siswa yang mendapat skor 3 dan sisanya 3 orang siswa 

mendapatkan skor 4. Siswa yang mendapatkan skor indikator 4 seperti miftah, 

rintina, dan daviz. Hal tersebut telah sesuai dengan aspek penilaian di dalam 

keterampilan berbicara ditentukan dari 2 hal, yaitu faktor kebahasaan dan faktor 

non kebahasaan (Nurgiyantoro, 1995: 152). Penilaian dari faktor kebahasaan 

meliputi: (1) Tekanan, (2) Ucapan, (3) kosa kata, (4) struktur kalimat sedangkan 

penilaian dari faktor non kebahasaan meliputi: (1) keberanian, (2) kelancaran. 

Ditambahkan Menurut Suhartono (2005: 21) berbicara merupakan bentuk perilaku 

manusia yang memanfaatkan faktor-faktor fisik, psikologis, neurologis, semantik, 

dan linguistik. 

5.Keberanian 

Berdasarkan hasil lembar penilaian maka terdapat 7  siswa yang mendapat 

skor 2, terdapat 26  siswa yang mendapat skor 3 dan sisanya 7 orang siswa 

mendapatkan skor 4. Siswa yang mendapatkan skor indikator 4 seperti miftah, 

rayhan, rama, sandy, vika, rintina, dan rafa. Hal tersebut telah sesuai dengan aspek 

penilaian di dalam keterampilan berbicara ditentukan dari 2 hal, yaitu faktor 

kebahasaan dan faktor non kebahasaan (Nurgiyantoro, 1995: 152). Penilaian dari 
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faktor kebahasaan meliputi: (1) Tekanan, (2) Ucapan, (3) kosa kata, (4) struktur 

kalimat sedangkan penilaian dari faktor non kebahasaan meliputi: (1) keberanian, 

(2) kelancaran. Menurut Suhartono (2005: 21) berbicara merupakan bentuk 

perilaku manusia yang memanfaatkan faktor-faktor fisik, psikologis, neurologis, 

semantik, dan linguistik. 

6.Ketegasan 

Berdasarkan hasil lembar penilaian maka terdapat 8 siswa yang mendapat 

skor 2, terdapat 24 siswa yang mendapat skor 3 dan sisanya 8 orang siswa 

mendapatkan skor 4. Siswa yang mendapatkan skor indikator 4 seperti adam, adit, 

akrom, rama, rozaq, apuila, azhara dan langgeng. Hal tersebut telah sesuai dengan 

aspek penilaian di dalam keterampilan berbicara ditentukan dari 2 hal, yaitu faktor 

kebahasaan dan faktor non kebahasaan (Nurgiyantoro, 1995: 152). Penilaian dari 

faktor kebahasaan meliputi: (1) Tekanan, (2) Ucapan, (3) kosa kata, (4) struktur 

kalimat sedangkan penilaian dari faktor non kebahasaan meliputi: (1) keberanian, 

(2) kelancaran. Ditambahkan Menurut Suhartono (2005: 21) berbicara merupakan 

bentuk perilaku manusia yang memanfaatkan faktor-faktor fisik, psikologis, 

neurologis, semantik, dan linguistik. 

 

4.3. Implikasi Hasil Penelitian 

Dalam penelitian mengenai pembelajaran IPA dalam tema Peduli Terhadap 

Makhluk Hidup  melalui penggunaan media “baskom puzzle” berbantuan 

permainan “HP Ranking 1” dan alat peraga “K-tv” yang telah dilakukan jelas 

terjadi peningkatan baik hasil belajar siswa, keterampilan berbicara dan aktivitas 

siswa. Hal ini dapat membuktikan bahwa pembelajaran IPA dalam tema Peduli 

Terhadap Makhluk Hidup  melalui penggunaan media “baskom puzzle” 

berbantuan permainan “HP Ranking 1” dan alat peraga “K-tv” cocok untuk 

diterapkan di kelas tinggi  Sekolah Dasar karena pembelajaran ini menyajikan 

masalah autentik yang dapat memotivasi siswa untuk belajar dan mengaktifkan 

siswa dalam kegiatan pemecahan masalah berkaitan dengan tema yang dikenal 

siswa dalam kehidupan sehari-hari sangat menarik bagi siswa sehingga dapat 

meningkatkan keaktifan siswa.  
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Berdasarkan hasil tes yang dilaksanakan menunjukkan bahwa terdapat 

peningkatan hasil tes pada setiap siklusnya. Pada siklus I diperoleh nilai rata-rata 

73 dengan ketuntasan belajar 60% dan pada siklus II diperoleh rata-rata 80,6 

dengan ketuntasan belajar 85%. Keterampilan berbicara meningkat pada setiap 

siklusnya. Hal ini dapat dilihat dari hasil unjuk kerja. Pada siklus I jumlah skor 

yang diperoleh adalah 16,6 yang masuk dalm kategori baik dan pada siklus II 

mengalami peningkatan jumlah skor yang didapat yaitu 17,1 yang masuk dalam 

kategori baik. Aktivitas siswa meningkat pada setiap siklusnya. Hal ini dapat 

dilihat dari tabel pegamatan aktivitas siswa. Pada siklus I jumlah rata-rata skor 

aktivitas siswa 18,48  yang masuk dalam kategori baik, dan pada siklus II 

mengalami peningkatan menjadi  22,40 yang masuk dalam kategori baik sekali . 

Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran IPA dalam tema Peduli Terhadap 

Makhluk Hidup  melalui penggunaan media “baskom puzzle” berbantuan 

permainan “HP Ranking 1” dan alat peraga “K-tv”  telah mampu memberikan 

kontribusi positif bagi peningkatan keterampilan berbicara, aktivitas siswa, dan 

hasil belajar siswa sehingga kualitas pembelajaran meningkat. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

4.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peningkatan kualitas 

pembelajaran IPA dalam tema Peduli Terhadap Makhluk Hidup melalui 

Penggunaan media “baskom puzzle” berbantuan permaianan “HP Ranking 1” dan 

alat peraga “K-Tv” di SD N Wonosari 03 Semarang, peneliti dapat menarik 

kesimpulan sebagai berikut: (1) Adanya peningkatan  keterampilan berbicara 

siswa pada proses pembelajaran yaitu  siklus I  rata-rata 16,6 dengan kategori 

baik, pada siklus II rata- rata 17,1 dengan kategori sekali yang  ditunjukkan dari 

tekanan, ucapan, kosakata, struktur kalimat, keberanian, kelancaran; (2) Adanya 

peningkatan aktivitas belajar siswa pada proses pembelajaran yaitu  siklus I  rata-

rata 18,48 dengan kategori baik, pada siklus II rata- rata 22,40 dengan kategori 

baik sekali. Hal ini ditunjukkan dari siswa bersemangat mengikuti pembelajaran 

di kelas, siswa mendengarkan informasi, siswa aktif bekerja dalam 

penyelidikan/melaksanakan tugas bersama kelompok, siswa ikut menyajikan, 

siswa menganalisis dan mengevaluasi proses pembelajaran berlangsung sudah 

tampak; (3) Adanya peningkatan hasil belajar yang diperoleh pada pembelajaran 

IPA dalam tema Peduli Terhadap Makhluk Hidup  melalui Penggunaan media 

“baskom puzzle” berbantuan permaianan “HP Ranking 1” dan alat peraga “K-Tv” 

yakni siklus I rata-rata 73 dan siklus II rata-rata 80,6. Hal ini ditunjukkan 

persentase ketuntasan belajar yang diperoleh pada siklus I adalah 60% dan  pada 

siklus II adalah 85%. 

 

4.2 Saran 

 Menurut hasil  kesimpulan di atas, maka disarankan sebaiknya para guru 

membiasakan pembelajaran IPA dengan menggunakan media “baskom puzzle” 

berbantuan permaianan “HP Ranking 1” dan alat peraga “K-Tv”.Selain itu, 

Aktivitas siswa dalam belajar yang belum ideal seperti mengganggu teman 

maupun bergurau sehingga tidak memperhatikan pelajaran sebaiknya benar-benar 
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diminimalisir oleh guru, guru hendaknya lebih menciptakan pembelajaran yang 

mengaktifkan semua siswa untuk belajar melalui pemberian tanggung jawab 

individu dalam kelompok pada setiap kali pertemuan.Sehingga perolehan hasil 

belajar siswa harus selalu ditingkatkan tidak hanya melalui proses pembelajaran 

dikelas, namun guru juga dapat memberikan tugas-tugas pada siswa untuk aktif 

menggali pengetahuan dari berbagai sumber yang tersedia di lingkungan luar 

sekolah. 
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