
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Kondisi Awal

Sekolah Dasar Negeri 1 Kertosari terletak di Jalan Kertosari Desa

Kertosari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Lampung Selatan. Sekolah

ini mempunyai 12 kelas paralel dengan jumlah siswa 219 orang, terdiri

atas 147 laki-laki dan 162 perempuan. Kegiatan belajar mengajar

dilaksanakan pada pagi hari. Pengelolaan sekolah terdiri dari kepala

sekolah, 10 guru negeri dan 3 orang guru honorer.

Dari 13 orang guru yang bertugas di SD tersebut, 5 orang

diantaranya berijazah Strata 1 (S-1), 5 orang guru lainnya lulusan D3, 3

lulusan SPG dan diantaranya sedang menjalani pendidikan S1.

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan peneliti bertepatan

dengan penyajian kompetensi dasar mengenal perkembangan teknologi

produksi, komunikasi dan transportasi serta pengalaman

. Materi yang disampaikan guru difokuskan kepada

bagaimana teknologi produksi di sekitar siswa. Siswa tampak cukup

berminat terhadap materi tersebut namun situasi kelas tampak didominasi

oleh guru dengan menggunakan metode ceramah sehingga siswa terlihat

mengantuk, dan beberapa siswa mengobrol dengan siswa lain.
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Guru lebih cenderung membuang energi dengan mengulang-ulang

penjelasan, sementara dalam pembelajaran siswa lebih merupakan

pendengar daripada sebagai subjek yang berpikir kritis.

Selama proses pembelajaran berlangsung, kegiatan siswa terbatas

pada mendengarkan, mencatat bagian-bagian penting, menirukan ucapan

guru dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan jawaban sederhana di

bagian akhir proses penyajian.

Demikian pada tahap apersepsi, penjelasan guru tentang tujuan-

tujuan dan perubahan apa yang seharusnya dicapai apabila penyajian

pokok bahasan tersebut berakhir.

Ditemukan bahwa pada pengamatan awal aktivitas belajar siswa

rendah. berdasarkan hal tersebut, guru menyadari bahwa kemungkinan

aktivitas belajar siswa rendah karena guru tidak menerapkan model

pembelajaran yang baru yang dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa.

Guru memandang perlu melakukan perubahan dengan menggunakan

model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw.

2. Deskripsi Hasil Siklus 1

a. Perencanaan

Peneliti bersama teman sejawat berkolaborasi dalam:

1) Melaksanakan kompetensi dasar

teknologi produksi, komunikasi dan transportasi serta pengalaman

pelaksanaan Siklus 1.

2) Membagi pokok bahasan ke sub materi sesuai dengan pembagian

kelompok jigsaw.
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3) Membuat format observasi aktivitas belajar siswa dan aktivitas

guru di setiap siklus.

4) Membuat format penilaian hasil belajar siswa dalam setiap siklus.

5) Membuat kisi kisi soal tes formatif

6) Membuat soal soal tes formatif

7) Membuat Rencana Perbaikan Pembelajaran Siklus 1 (RPP).

8) Membuat  format analisis  dan refleksi

9) Membuat format laporan pelaksanaan kegiatan penelitian tindakan

kelas

10) Menyiapkan siswa

11) Menentukan jadwal pelaksanaan PTK

b. Pelaksanaan Siklus 1

Siklus 1 telah dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2011 dengan

peneliti berperan sebagai guru yang melaksanakan KBM berpedoman

pada RPP. Dengan kegiatan belajar mengajar sebagai berikut:

1) Kegiatan Awal

(a) Apersepsi, guru memberikan pertanyaan kepada siswa,

(1) Apakah jenis transportasi  yang menggunakan tekhnologi

masa lalu?

(2) Delman termasuk ke dalam jenis trasnportasi masa lalu atau

masa sekarang?

Pertanyaan tersebut untuk mengetahui kemampuan konsep

awal siswa terhadap pokok bahasan yang akan dipelajari.

(b) Motivasi, guru menunjukkan gambar jenis-jenis tekhnologi

transportasi dengan memberi penjelasan singkat,
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(c) Guru menyampaikan indikator indikator pembelajaran serta

tujuan pembelajaran yang harus dicapai.

(d) Guru mengenalkan model pembelajaran baru yaitu model

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw.

2) Kegiatan Inti

(a) Guru membentuk kelompok asal, setiap kelompok terdiri dari

5 6  orang yang memiliki kemampuan yang heterogen.

(b) Guru memberikan tugas kepada masing masing anggota

kelompok asal dan meminta setiap anggota dari kelompok asal

mempelajari sub materi yang akan menjadi keahliannya,

kemudian masing masing mengerjakan tugas secara individual.

(c) Guru menugaskan masing anggota kelompok yang mendapat

submateri yang sama untuk bergabung dalam kelompok ahli

sejenis. Dan melakukan diskusi untuk memecahkan masalah

dalam sub materi yang dipelajari.

(d) Guru meminta siswa untuk kembali kepada kelompok asal

untuk menjelaskan hasil diskusi kepada anggota kelompok asal.

(e) Guru meminta siswa mempresentasikan hasil diskusi dari

masing masing kelompok dan mengarahkan siswa untuk

membahas dan mengadakan tanya jawab

(f) Dengan dipandu guru, diskusi kelas membicarakan konsep

konsep penting yang menjadi bahan perdebatan dalam diskusi

kelompok ahli. Guru berusaha memperbaiki salah konsep pada

siswa.
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(g) Guru mengadakan kuis dikerjakan secara individu. Nilai yang

diperoleh masing masing anggota kelompok asal dijumlahkan

untuk memperoleh jumlah nilai kelompok. Kepada kelompok

yang memperoleh nilai tertinggi diberikan penghargaan berupa

pujian.

3) Kegiatan Penutup

(a) Meminta kepada siswa untuk mengisi lembar kerja siswa, yaitu

sebagai tes formatif Siklus 1 untuk mengetahui nilai hasil

belajar siswa.

(b) Menarik kesimpulan dan menutup pelajaran.

c. Pengamatan

Teman sejawat mengamati aktivitas guru dan siswa, kemudian hasil

pengamatan dicatat pada lembar observasi aktivitas guru dan lembar

observasi aktivitas siswa yang telah disiapkan. Hasil aktivitas belajar

siswa dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini:

1) Hasil Aktivitas Belajar Siswa Siklus 1

Tabel 4.1. Hasil Aktivitas Belajar Siswa Kelas IV Siklus 1
No Skor Nilai Jumlah Siswa Kategori Persentase

1 2-4 12 Kurang Aktif 48%

2 5-7 9 Aktif 36%
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3 8-10 4 Sangat Aktif 16%

n = 25 100%

Hasil aktivitas belajar siswa kelas IV Siklus 1 SDN 1 Kertosari

pada kategori kurang aktif sebesar 48%, aktif 36% dan sangat aktif

hanya 16%.

2) Hasil Aktivitas Kinerja Guru Siklus 1

Hasil aktivitas guru dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2 Hasil Aktivitas Guru Siklus 1

NO KOMPONEN
KETERAMPILAN

SKORE
1 2 3 4 5 KOMENTAR

1 Menarik perhatian siswa Dalam mengajar guru

kurang memanfaatkan alat

bantu sehingga gaya

mengajarnya hanya

monoton

a. Gaya mengajar guru 2

b. Penggunaan alat bantu 2

c. Pola interaksi 2

2 Menimbulkan motivasi Guru cukup baik dalam

mendorong siswa agar

bersemangat dalam me-

ngerjakan kegiatan pembe-

lajaran yang diberikan

a. Kehangatan dan keantusiasan 4

b. Menimbulkan rasa ingin tahu 4

c. Memperhatikan minat siswa 4

3 Memberikan acuan
(Strukturing)

Tujuan dan langkah-

langkah dalam KBM tidak

jelas sehingga tidak dapat

dijadikan acuan dalam

pembelajaran Kooperatif

a. Kemukakan tujuan dan

kegiatan pembelajaran

2

b. Menyarankan langkah-

langkah

2

c. Mengingatkan masalah

pokok

1

d. Mengajukan pertanyaan 2

4 Membuat kaitan Kurang mampu

menghubungkan kegiatan

pembelajaran Kooperatif

yang diberikan dengan

a. Mengaitkan aspek yang

relevan

2

b. Membandingkan 2
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NO KOMPONEN
KETERAMPILAN

SKORE
1 2 3 4 5 KOMENTAR

pengetahuan yang lama

dengan yang baru

materi sebelumnya

c. Menjelaskan konsep

sebelum

d. bahan dirinci

2

5 Meninjau kembali Tidak membuat ringkasan

sehingga inti materi tidak

jelas
a. Merangkum inti pelajaran 1

b. Membuat ringkasan 1

6 Mengevaluasi Evaluasi yang diberikan

kurang tepat pada

sasarannya karena

pertanyaan menyimpang

dari kegiatan pembelajaran

Kooperatif

a. Diminta mendemonstrasikan 1

b. Diminta ekspresikan pendapat 2

c. Mengerjakan soal-soal tertulis 2

7 Tindak lanjut Pemberian kegiatan

pembelajaran yang

diberikan sudah terperinci

secara jelas

a. Memberi kegiatan

pembelajaran (PR)

Kooperatif

4

b. Rencana (memberi remedial 3

JUMLAH 43 Kurang Aktif

Rendahnya hasil aktivitas belajar siswa dan hasil aktivitas guru

mempengaruhi hasil belajar siswa.

3) Hasil Belajar Siswa Siklus 1

Hasil belajar siswa dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini.

Tabel 4.3 Hasil Belajar Siswa Kelas IV Siklus 1
No Skor Nilai Jumlah Siswa Persentase

1 81-100 4 16%
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2 60-80 9 48%

3 < 60 12 35%

100%

Jumlah 1460

Rata-rata nilai 58.40

Berdasarkan tabel 4.3 skor nilai hasil belajar siswa pada Siklus 1 pada

skor nilai 81-100 hanya diperoleh 4 siswa pada persentase 16%, pada

skor nilai 60-80 diperoleh 12 siswa pada persentase 48% dan pada skor

nilai <60 diperoleh 9 siswa pada persentase 35% dengan rerata nilai

58.40

d. Refleksi

Berdasarkan pengamatan dan pengumpulan data, kelebihan kelebihan

pada Siklus 1 adalah sebagai berikut:

1) Siswa mengenal model pembelajaran yang baru.

2) Siswa termotivasi dalam kegiatan belajar mengajar.

3) Suasana kegiatan belajar mengajar mengalami perubahan lebih

menyenangkan, tidak monoton dan membosankan.

4) Siswa belajar untuk mengemukakan pendapat, mengajukan

pertanyaan, siswa lebih memperhatikan pendapat teman pada

kegiatan diskusi.

5) Siswa belajar untuk bekerjasama dalam sebuah kelompok dalam

menyelesaikan tugas yang diberikan guru.

Adapun kekurangan kekurangan pelaksanaan Siklus 1 adalah sebagai

berikut:
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1) Siswa belum terbiasa beradaptasi secara menyeluruh dengan model

pembelajaran kooperatif.

2) Siswa masih terbiasa dengan model ceramah.

3) Penggunaan alat peraga belum maksimal.

4) Aktivitas guru dalam KBM selaku motivator dan fasilitator belum

maksimal.

5) Pokok bahasan belum dikuasai sepenuhnya oleh siswa.

Berdasarkan kelebihan kelebihan dan kekurangan kekurangan yang

terdapat pada hasil analisis dan refleksi Siklus 1, maka peneliti

bersama rekan sejawat mengadakan perbaikan perbaikan untuk

rencana tindakan Siklus 2 dengan solusi sebagai berikut:

1) Penggunaan alat peraga harus dibuat menarik, berupa gambar

dengan tampilan penuh warna dan dibagikan dalam bentuk

lembaran, yang langsung dapat disentuh dan diamati siswa dari

dekat,.

2) Guru berusaha penuh untuk memotivasi aktivitas belajar siswa,

dengan cara memberikan penghargaan berupa pujian, bagi

kelompok yang seluruh anggotanya aktif di dalam menyelesaikan

tugas yang diberikan, dan di dalam diskusi ataupun kuis. Guru

memperbaiki evaluasi pada soal-soal siklus 2 dan menggunakan

alat peraga serta menjelaskan dengan baik tujuan pembelajaran

yang harus dicapai siswa.

3. Deskripsi Hasil Siklus 2

a. Perencanaan

Peneliti bersama teman sejawat berkolaborasi dalam:
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1) Merencanakan kompetensi dasar

teknologi produksi, komunikasi dan transportasi serta pengalaman

i materi yang dipelajari dalam

pelaksanaan Siklus 1 dan II.

2) Membagi pokok bahasan ke sub materi sesuai dengan pembagian

kelompok jigsaw.

3) Membuat format observasi aktivitas belajar siswa dan aktivitas

guru di setiap siklus.

4) Membuat format penilaian hasil belajar siswa dalam setiap siklus.

5) Membuat kisi kisi soal tes formatif

6) Membuat soal soal tes formatif

7) Membuat Rencana Perbaikan Pembelajaran Siklus 2 (RPP).

8) Membuat  format analisis  dan refleksi

9) Membuat format laporan pelaksanaan kegiatan penelitian tindakan

kelas

10) Menyiapkan siswa

11) Menentukan jadwal pelaksanaan PTK

b. Pelaksanaan Siklus 2

Siklus 2 telah dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2011

dengan peneliti berperan sebagai guru yang melaksanakan KBM

berpedoman pada RPP. Dengan kegiatan belajar mengajar sebagai

berikut:

1) Kegiatan Awal

a) Apersepsi, guru memberikan pertanyaan kepada siswa, apa

kelebihan pesawat terbang dengan mobil?



51

Pertanyaan tersebut untuk mengetahui kemampuan konsep

awal siswa terhadap materi yang akan dibahas.

b) Motivasi, guru meminta siswa melihat tampilan gambar-

gambar penuh warna yang menarik sehingga memotivasi siswa.

c) Guru menyampaikan indikator indikator pembelajaran dan

tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa.

d) Guru menjelaskan kepada siswa tentang proses belajar

mengajar tetap menggunakan model pembelajaran kooperatif

tipe jigsaw yang sudah diaplikasikan di siklus 1.

2) Kegiatan Inti

a) Guru membentuk kelompok asal, setiap kelompok terdiri dari

5 6  orang yang memiliki kemampuan yang heterogen.

b) Guru memberikan tugas kepada masing masing anggota

kelompok asal dan meminta setiap anggota dari kelompok asal

mempelajari sub materi yang akan menjadi keahliannya,

kemudian masing masing mengerjakan tugas secara individual.

c) Guru menugaskan masing anggota kelompok yang mendapat

submateri yang sama untuk bergabung dalam kelompok ahli

sejenis. Dan melakukan diskusi untuk memecahkan masalah

dalam sub materi yang dipelajari.

d) Guru meminta siswa untuk kembali kepada kelompok asal

untuk menjelaskan hasil diskusi kepada anggota kelompok asal.

e) Guru meminta siswa mempresentasikan hasil diskusi dari

masing masing kelompok dan mengarahkan siswa untuk

membahas dan mengadakan tanya jawab
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f) Dengan dipandu guru, diskusi kelas membicarakan konsep

konsep penting yang menjadi bahan perdebatan dalam diskusi

kelompok ahli. Guru berusaha memperbaiki salah konsep pada

siswa.

g) Guru mengadakan kuis dikerjakan secara individu. Nilai yang

diperoleh masing masing anggota kelompok asal dijumlahkan

untuk memperoleh jumlah nilai kelompok. Kepada kelompok

yang memperoleh nilai tertinggi diberikan penghargaan berupa

pujian.

3) Kegiatan Penutup

a) Meminta kepada siswa untuk mengisi lembar kerja siswa, yaitu

sebagai tes formatif Siklus 2 untuk mengetahui nilai hasil

belajar siswa.

b) Menarik kesimpulan dan menutup pelajaran.

c. Pengamatan

Teman sejawat mengamati aktivitas guru dan siswa, kemudian hasil

pengamatan dicatat pada lembar observasi aktivitas guru dan lembar

observasi aktivitas siswa yang telah disiapkan. Hasil aktivitas belajar

siswa dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini:

1) Hasil Aktivitas Belajar Siswa Siklus 2

Tabel 4.4. Hasil Aktivitas Belajar Siswa Kelas IV Siklus 2
No Skor Nilai Jumlah Siswa Kategori Persentase

1 2-4 3 Kurang Aktif 12%

2 5-7 12 Aktif 48%

3 8-10 10 Sangat Aktif 40%
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n = 25 100%

Hasil aktivitas belajar siswa kelas IV Siklus 2 SDN 1 Kertosari pada

kategori kurang aktif sebesar 12%, aktif 48% dan sangat aktif hanya

40%.

2) Hasil Aktivitas Kinerja Guru Siklus 2

Hasil aktivitas guru dapat dilihat pada tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4.5 Hasil Aktivitas Guru Siklus 2

NO
KOMPONEN

KETERAMPILAN
SKORE
1 2 3 4 5

KOMENTAR

1 Menarik perhatian siswa Gaya guru mengajar sudah

cukup baik, tidak monoton,

penuh variasi
a. Gaya mengajar guru 5

b. Penggunaan alat bantu 5

c. Pola interaksi 5

2 Menimbulkan motivasi Guru sangat baik dalam

mendorong siswa agar

bersemangat dalam

mengerjakan kegiatan

pembelajaran yang

diberikan

a. Kehangatan dan keantusiasan 5

b. Menimbulkan rasa ingin tahu 5

c. Memperhatikan minat siswa 4

3 Memberikan acuan
(Strukturing)

Kejelasan tujuan dan

langkah-langkah dalam

sudah tercapai sehingga

dapat dijadikan acuan

dalam  dengan Kooperatif

a. Kemukakan tujuan dan

kegiatan pembelajaran

5

b. Menyarankan langkah-

langkah

4

c. Mengingatkan masalah

pokok

4

d. Mengajukan pertanyaan 5

4 Membuat kaitan Konsep bahan-bahan

pelajaran sebelumnya

sudah terinci dengan baik

sehingga ada keterkaitan

dengan materi yang sedang

dibahas

a. Mengaitkan aspek yang

relevan

5

b. Membandingkan

pengetahuan yang lama

dengan yang baru

5
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NO
KOMPONEN

KETERAMPILAN
SKORE
1 2 3 4 5

KOMENTAR

c. Menjelaskan konsep

sebelum

d. bahan dirinci

4

5 Meninjau kembali Ringkasan sudah dibuat

dan inti materi pelajaran

sudah dirangkum secara

baik

a. Merangkum inti pelajaran 4

b. Membuat ringkasan 5

6 Mengevaluasi Evaluasi yang diberikan

sudah tepat pada

sasarannya karena

pertanyaan sesuai dengan

kegiatan pembelajaran

Kooperatif

a. Diminta mendemonstrasikan 4

b. Diminta ekspresikan pendapat 4

c. Mengerjakan soal-soal tertulis 4

7 Tindak lanjut Pemberian kegiatan

pembelajaran yang

diberikan sudah terrinci

secara jelas

a. Memberi kegiatan

pembelajaran (PR)

Kooperatif

4

b. Rencana (memberi

remedial)

5

JUMLAH 90 Sangat Baik

Rendahnya hasil aktivitas belajar siswa dan hasil aktivitas guru

mempengaruhi hasil belajar siswa

3) Hasil Belajar Siswa Siklus 2

Tabel 4.6  Hasil Belajar Siswa Kelas IV Siklus 1
No Skor Nilai Jumlah Siswa Persentase

1 81-100 10 40%

2 60-80 12 48%

3 < 60 3 12%

N = 25 100%
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Jumlah Nilai 1990

Rata-rata Nilai 79.60

Berdasarkan tabel 4.6 skor nilai hasil belajar siswa pada Siklus 2 pada

skor nilai 81-100 hanya diperoleh 10 siswa pada persentase 40%, pada

skor nilai 60-80 diperoleh 12 siswa pada persentase 48% dan pada skor

nilai <60 diperoleh 3 siswa pada persentase 12%. Dan menghasilkan

rerata nilai 79.60.

d. Refleksi

Berdasarkan pengamatan dan pengumpulan data, kelebihan kelebihan

pada Siklus 2 adalah sebagai berikut:

1) Model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw, adalah model

pembelajaran yang sudah dikenal oleh siswa pada Siklus 1, dan

siswa sudah bisa beradaptasi secara menyeluruh.

2) Guru selaku motivator dan fasilitator lebih berusaha meningkatkan

motivasi dalam membimbing dan mengarahkan siswa dalam KBM

dengan memberikan penghargaan berupa bonus nilai dan hadiah

pada keaktifan siswa dalam KBM.

3) Penggunaan alat peraga yang menarik, mempengaruhi aktivitas dan

daya pikir siswa terhadap pokok bahasan yang dipelajari.

4) Suasana kegiatan belajar mengajar mengalami perubahan lebih

menyenangkan, tidak monoton dan membosankan.

5) Siswa belajar untuk mengemukakan pendapat, mengajukan

pertanyaan, siswa lebih memperhatikan pendapat teman pada

kegiatan diskusi.
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6) Siswa belajar untuk bekerjasama dalam sebuah kelompok dalam

menyelesaikan tugas yang diberikan guru.

7) Pokok bahasan sudah dikuasai  oleh siswa.

B. Pembahasan

1. Aktivitas Belajar Siswa

Tabel 4.7 sekor aktivitas belajar siswa  kelas iv sdn 1 kertosari
Siklus 1 dan 2

No Skor nilai Siklus 1 Siklus 2
Jumlah siswa Jumlah nilai Jumlah siswa Jumlah nilai

1 2-4 12 43,0 3 11
2 5-7 9 49,5 12 67,5
3 8-10 4 32,0 N-25 80

Jumlah N =25 124,5 158,5
Rata-rata 4,98 6,32

Berdasarkan hasil pelaksanaan penelitian tindakan kelas Siklus 1

dan Siklus 2, aktivitas belajar siswa dalam KBM meningkat secara

signifikan. Hal ini dapat kita lihat pada tabel 4.1 pada Siklus 1, siswa pada

kategori kurang aktif diperoleh 12 orang yaitu 48% sedangkan pada Siklus

2 berkurang menjadi 3 orang siswa atau 12% pada kategori kurang aktif.

Pada kategori sangat aktif di Siklus 1 adalah 4 siswa (16%) pada Siklus 2

meningkat 10 siswa dengan persentase 40%.

Peningkatan aktivitas belajar siswa disebabkan penggunaan alat

peraga yang menarik dan penuh warna, siswa sudah mengenal dengan baik

langkah-langkah yang harus dilakukan siswa dalam pembelajaran

kooperatif tipe jigsaw, sehingga siswa dengan mudah mengikuti kegiatan

belajar mengajar secara baik dan sistematis. Siswa belajar mengemukakan

pendapat dan mengajukan pertanyaan, siswa bertanggung jawab dalam

mengajarkan materi yang dilimpahkan kepadanya untuk diajarkan kepada

rekan-rekan yang ada di dalam kelompok. Meningkatnya aktivitas belajar
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siswa tidak terlepas dari meningkatnya aktivitas guru. Guru berusaha

memotivasi siswa, guru menjelaskan dengan baik tujuan pembelajaran

yang harus dicapai, guru telah mengubah gaya belajar dengan baik tidak

kaku dan membosankan. Ringkasan materi dan penggunaan pembelajaran

kooperatif tipe jigsaw mengubah suasana belajar menjadi sangat

menyenangkan bagi siswa.

2. Nilai Hasil Belajar Siswa

Tabel 4.8 Sekor Aktivitas Belajar Siswa  Kelas Iv Sdn 1 Kertosari
siklus 1 dan 2

No Skor nilai Siklus 1 Siklus 2
Jumlah siswa Jumlah nilai Jumlah siswa Jumlah nilai

1 81-100 4 360 109 950
2 60-80 9 630 12 890
3 <-60 12 470 13 150

Jumlah N =25 146,0 N =25 199,0
Rata-rata 58,40 79,60

Pelaksanaan tindakan siklus 1 dan 2, telah menghasilkan

perubahan nilai hasil  belajar siswa kelas IV yang dapat dilihat pada tabel

tabel 4.3 dan 4.6. Nilai hasil belajar siswa pada tabel 4.3 menunjukkan

bahwa hanya 4 siswa yang memperoleh nilai pada rentang nilai 81 100

(16%), dan 12 orang siswa yang memperoleh nilai pada rentang nilai 64

80 (48%), sedangkan 9 siswa (35%) memperoleh nilai di bawah KKM

yaitu < 60. Nilai hasil belajar siswa pada siklus 2 pada tabel 4.6 di atas

menunjukkan bahwa hanya 3 siswa yang memperoleh nilai pada rentang

nilai <60 atau di bawah KKM, dan 10 orang siswa yang memperoleh nilai



58

pada rentang nilai 81 100 (40%), sedangkan 12 siswa (48%) memperoleh

nilai di atas 64-80.


