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IV.   HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Pembelajaran fisika di SMP Surya Dharma 2 Bandar Lampung pada kelas VIII

dilaksanakan 3x40 menit setiap pekannya, yaitu 1x40 menit pada hari senin dan

2x40 menit pada hari rabu. Pembelajaran fisika dalam penelitian ini dilakukan

dalam tiga siklus.

1. Siklus I

Pembelajaran fisika kelas VIII  pada siklus 1 dilaksanakan 4 kali

pertemuan. Pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Senin tanggal 5 april

2010, pertemuan kedua pada tanggal 7 April 2010, pertemuan ketiga pada

tanggal 14 April 2010 dan pertemuan keempat pada tanggal 19 April 2010.

Pertemuan pertama dalam waktu 1x40 menit, dihadiri oleh 24 siswa. Siswa

dibagi menjadi 6 kelompok. Peneliti memulai pembelajaran dengan

meminta siswa duduk dalam kelompoknya masing-masing. Peneliti

memberikan soal pretest sebelum memulai pembelajaran. Setelah itu,

peneliti menyajikan materi pemantulan cahaya secara garis besar.

Kemudian siswa diberi kesempatan untuk bertanya. Pada waktu 15 menit

terakhir peneliti membagikan soal postest untuk mengetahui pemahaman
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mereka tentang materi yang telah diajarkan dan diadakan pada setiap akhir

pertemuan pertama.

Pertemuan kedua dalam waktu 2x40 menit dihadiri oleh 24 siswa. Peneliti

melanjutkan pembelajaran dengan materi yang sama yaitu pemantulan

cahaya pada cermin datar. Pada waktu 20 menit terakhir peneliti

membagikan soal postest untuk mengetahui pemahaman mereka tentang

materi yang telah diajarkan dan diadakan pada setiap akhir pertemuan

pertama.

Pertemuan ketiga dalam waktu 2x40 menit dihadiri oleh 24 siswa. Siswa

diberikan kesempatan untuk melakukan praktik sesuai dengan materi yang

telah dijelaskan. Siswa duduk berdasarkan kelompok yang telah dibagi pada

pertemuan awal. Kemudian peneliti memberikan Lembar Kerja Siswa

(LKS). Peneliti membimbing siswa dalam melakukan percobaan

pemantulan cahaya pada cermin datar. Kemudian peneliti memberikan

kesempatan pada siswa untuk berdiskusi pada kelompoknya. Peneliti

menunjuk salah seorang siswa per kelompok untuk mempresentasikan

jawabannya.

Setelah semua kelompok mempresentasikan jawaban kelompoknya, peneliti

memberikan penjelasan materi tentang pemantulan cahaya pada cermin

datar dan melukiskan bayangan pada cermin datar. Peneliti memberikan

kesempatan untuk bertanya pada siswa.
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Pertemuan keempat dalam waktu 1x40 menit dihadiri oleh 24 siswa. Pada

pertemuan keempat ini dilakukan pengambilan data prestasi belajar siswa.

Siswa diberikan soal sesuai dengan materi yang telah diberikan.

A. Data Prestasi Belajar Siswa Pada Siklus I

Prestasi belajar siswa pada siklus I diperoleh dari nilai pretest dan

postest siswa pada siklus I. Data prestasi belajar siswa pada siklus I

dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Data prestasi belajar pada siklus I
Nilai (x) Jumlah

Siswa
Persentase Kualifikasi

x  80 0 0 % Baik sekali
66 – 79 0 0 % Baik
56 – 65 4 16,67 % Cukup
46 – 55 11 45,83 % Kurang
x ≤ 45 9 37,5 % Gagal

Berdasarkan Tabel 5. didapatkan bahwa data prestasi belajar siswa pada

siklus I, dengan siswa yang mendapatkan nilai lebih dari 80 sebanyak 0

% dengan kualifikasi baik sekali, siswa yang mendapatkan nilai antara

66 – 79 sebanyak 0 % dengan kualifikasi baik, siswa yang mendapatkan

nilai antara 56 – 65 sebanyak 16,67 % dengan kualifikasi cukup, siswa

yang mendapatkan nilai antara 46 – 55 sebanyak 45,83 % dengan

kualifikasi kurang, dan sebanyak 37,5 % siswa masuk kategori gagal

dengan perolehan nilai dibawah 45.
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B. Hasil pengelolaan pembelajaran pada siklus I

Data hasil pengamatan pengelolaan pembelajaran dengan model

pembelajaran kooperatif melalui pemberian pretest dan postest pada

siklus I dapat dilihat dalam Tabel 6.

Tabel 6. Data hasil pengelolaan pembelajaran pada siklus I
Kriteria Ketercapaian
Sangat Baik 0%
Baik 40 %
Cukup Baik 46,67 %
Kurang Baik 13,33 %
Jumlah 100 %

Berdasarkan Tabel 6. didapatkan bahwa pengelolaan kelas melalui

pembelajaran kooperatif pada siklus I adalah 0% untuk kriteria sangat

baik,  40% untuk kriteria baik, 46,67% untuk kriteria cukup baik dan

13,33% untuk kriteria kurang baik.

C. Refleksi siklus I

Berdasarkan hasil tindakan siklus I dan pengamatan guru mitra pada

Lampiran, sudah bisa dikatakan cukup baik walaupun belum sesuai

dengan yang diharapkan. Secara umum guru peneliti telah berusaha

dalam melaksanakan pembelajaran menerapkan model pembelajaran

kooperatif dengan pemberian pretest dan postest namun masih banyak

yang perlu peneliti perbaiki terkait dengan pengelolaan pembelajaran.
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Menurut keterangan guru mitra sebagai pengamat, kekurangan peneliti

dalam menerapkan model pembelajaran kooperatif dengan pemberian

pretest dan postest yaitu :

1. Kurang membimbing siswa untuk bekerja sama dalam

menyelesaikan soal dalam bentuk perhitungan pada lembar kerja

kelompok (LKK), sehingga di dalam kelompok hanya beberapa

siswa yang aktif mengerjakan lembar kerja kelompok (LKK) yang

menyebabkan kerja kelompok siswa tidak efektif.

2. Kurang menegaskan kembali materi yang telah diberikan.

Selain faktor dari guru peneliti, pengelolaan pembelajaran masih kurang

baik dikarenakan dari siswa itu sendiri belum terbiasa bekerja sama

dalam kelompok pembelajaran kooperatif sehingga kerja kelompok

tidak efektif. Hasil yang didapat belum maksimal dikarenakan pada

hasil diskusi siswa cenderung menjawab pertanyaan berdasarkan

pendapat individu sehingga berdampak pada rendahnya penguasaan

konsep dan kompetensi. Kemauan siswa yang masih rendah untuk

terlibat dalam pembelajaran secara berkelompok membuat siswa tidak

terfokus pada konsep yang telah diberikan

D. Rekomendasi perbaikan rencana tindakan siklus II

Berdasarkan refleksi siklus I, direkomendasikan perbaikan tindakan

untuk siklus II sebagai berikut
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1. Berusaha membimbing siswa untuk bekerja sama dalam kelompok

agar semua siswa mengerjakan lembar kerja kelompok (LKK)

sehingga tiap siswa dapat berperan aktif dalam peningkatan hasil

diskusi pada kelompoknya.

2. Disetiap akhir pembelajaran guru menegaskan kembali materi yang

telah diberikan.

3. Berusaha membimbing siswa pada proses kerjasama dalam

kelompoknya

2. Siklus II

Pembelajaran fisika pada siklus II dilaksanakan sebanyak 3 kali pertemuan.

Pada pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Senin tanggal 3 mei 2010,

pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 5 mei 2010 dan

pertemuan ketiga dilaksanakan pada hari Senin tanggal 10 mei 2010.

Pertemuan pertama dalam waktu 1x40 menit, dihadiri oleh 24 siswa.

Peneliti memulai pembelajaran dengan meminta siswa duduk dalam

kelompoknya masing-masing dan membagikan soal pretest. Peneliti

mengingatkan kembali metode dan model pembelajaran yang akan

digunakan. Kemudian peneliti menyajikan materi pemantulan cahaya pada

cermin cekung dan cembung. Peneliti memberikan motivasi awal yaitu

dengan memberi pertanyaan pada siswa contoh yang termasuk dalam

cermin cekung dan cermin cembung serta sifat-sifat apa saja yang dimiliki
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oleh cermin cekung dan cermin cembung.guru membimbing siswa untuk

melukiskan bayangan yang terbentuk pada cermin cekung dan cembung.

Pada waktu 15 menit terakhir peneliti membagikan soal postest untuk

mengetahui pemahaman mereka tentang materi yang telah diajarkan dan

diadakan pada akhir pertemuan pertama.

Pertemuan kedua dalam waktu 2x40 menit dihadiri oleh 24 siswa. Peneliti

melanjutkan pembelajaran dengan materi yang sama yaitu pemantulan

cahaya pada cermin cekung dan cermin cembung. Siswa diberikan

kesempatan untuk melakukan praktik sesuai dengan materi yang telah

dijelaskan. Siswa duduk berdasarkan kelompoknya. Kemudian peneliti

memberikan Lembar Kerja Siswa (LKS).

Peneliti membimbing siswa dalam melakukan percobaan pemantulan

cahaya pada cermin datar. Kemudian peneliti memberikan kesempatan pada

siswa untuk berdiskusi pada kelompoknya. Peneliti menunjuk salah seorang

siswa perkelompok untuk mempresentasikan jawabannya.

Setelah semua kelompok mempresentasikan jawaban kelompoknya, peneliti

memberikan penjelasan materi tentang pemantulan cahaya pada cermin

cekung dan cermin cembung dan melukiskan bayangannya dengan benar.

Peneliti memberikan kesempatan untuk bertanya pada siswa.



47

Pertemuan ketiga dalam waktu 1x40 menit dihadiri oleh 24 siswa. Pada

pertemuan ketiga ini dilakukan pengambilan data prestasi belajar siswa.

Siswa diberikan soal sesuai dengan materi yang telah diberikan.

A. Data Prestasi Belajar Pada Siklus II

Prestasi belajar siswa pada siklus II diperoleh dari nilai pretest dan

postest, serta tes prestasi belajar siswa pada siklus II. Data prestasi

siswa pada siklus II dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Data prestasi belajar pada siklus II
Nilai (x) Jumlah

Siswa
Persentase Kualifikasi

x  80 0 0 % Baik sekali
66 – 79 11 45,84 % Baik
56 – 65 12 50 % Cukup
46 – 55 1 4,16 % Kurang
X ≤ 45 0 0 % Gagal

Berdasarkan Tabel 7. didapatkan bahwa data prestasi belajar siswa pada

siklus II, dengan siswa yang mendapatkan nilai lebih dari 80 sebanyak 0

% dengan kualifikasi baik sekali, siswa yang mendapatkan nilai antara

66 – 79 sebanyak 45,84 % dengan kualifikasi baik, siswa yang

mendapatkan nilai antara 56 – 65 sebanyak 50 % dengan kualifikasi

cukup, dan siswa yang mendapatkan nilai antara 46-55 sebanyak 4,16%

dengan kualifikasi kurang.
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B. Hasil pengelolaan pembelajaran pada siklus II

Data hasil pengelolaan pembelajaran pada siklus II dapat dilihat dalam

Tabel 8.

Tabel 8. Data hasil pengelolaan pembelajaran pada siklus II
Kriteria Ketercapaian
Sangat Baik 0%
Baik 66,67 %
Cukup Baik 26,66 %
Kurang Baik 6,67 %
Jumlah 100 %

Berdasarkan Tabel 8. didapatkan bahwa pengelolaan kelas melalui

pembelajaran kooperatif pada siklus II adalah 0% untuk kriteria sangat

baik,  66,67% untuk kriteria baik, 26,66% untuk kriteria cukup baik dan

6,67% untuk kriteria kurang baik.

C. Refleksi pada siklus II

Pelaksanaan pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif

menggunakan pemberian pretest dan postest peneliti berusaha lebih

baik dari siklus sebelumnya. Secara umum terjadi peningkatan prestasi

belajar siswa dari siklus I ke siklus II.

Berdasarkan hasil pengamatan guru mitra, beberapa kekurangan

pembelajaran oleh guru peneliti antara lain

1. Guru masih kurang membimbing siswa untuk bekerja sama dalam

satu kelompok.
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2. Guru kurang bisa membangkitkan antusias siswa selama proses

pembelajaran berlangsung.

D. Rekomendasi perbaikan rencana tindakan pada siklus III

Berdasarkan hasil refleksi pada siklus II, direkomendasikan tindakan

perbaikan untuk siklus III sebagai berikut

a. Mempertahankan kinerja yang sudah terlaksana dengan baik pada

pembelajaran siklus I dan siklus II.

b. Guru memberikan hadiah kepada kelompok yang memperoleh nilai

kelompok tertinggi dan berusaha melakukan pengajaran lebih

menarik agar siswa semakin antusias mengikuti pembelajaran.

3. Siklus III

Pembelajaran pada siklus III dilaksanakan dalam 5 kali pertemuan yaitu

pada hari Rabu tanggal 13 mei 2010, hari Rabu tanggal 20 mei 2010, hari

Senin tanggal 24 mei 2010, hari Rabu tanggal 26 mei 2010 dan pada hari

Senin tanggal 31 mei 2010.

Pertemuan pertama dalam waktu 2x40 menit, dihadiri oleh 24 siswa.

Peneliti menyajikan materi pembiasan cahaya khususnya pembiasan pada

kaca planparalel dan prisma. Namun sebelumnya, peneliti memberikan soal

pretest terlebih dahulu. Peneliti memberi motivasi dengan memperlihatkan

sebuah balok kaca, dari contoh tersebut siswa dapat menyimpulkan apa

yang dimaksud dengan kaca planparalel, Peneliti membimbing siswa untuk
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melukiskan pembentukan bayangan dari pembiasan cahaya pada kaca

planparalel dan prisma.

Pertemuan kedua dalam waktu 2x40 menit dihadiri oleh 24 siswa. Peneliti

melanjutkan pembelajaran dengan materi pembiasan cahaya pada lensa

cekung dan lensa cembung. Peneliti membimbing siswa untuk melukiskan

pembentukan bayangan dari pembiasan cahaya pada lensa  cekung dan

lensa cembung.

Pertemuan ketiga melanjutkan materi melukis bayangan pada lensa cekung

dan lensa cembung. Pertemuan keempat peneliti membimbing siswa untuk

melakukan percobaan tentang pembiasan cahaya pada kaca planparalel,

lensa cekung dan lensa cembung. Siswa duduk berdasarkan kelompoknya.

Kemudian peneliti memberikan Lembar Kerja Siswa (LKS). Kemudian

peneliti memberikan kesempatan pada siswa untuk berdiskusi pada

kelompoknya. Peneliti menunjuk salah seorang siswa perkelompok untuk

mempresentasikan jawabannya.

Setelah semua kelompok mempresentasikan jawaban kelompoknya, peneliti

masih membimbing siswa untuk melukiskan bayangannya dengan benar.

Peneliti memberikan kesempatan untuk bertanya pada siswa.

Pertemuan kelima dalam waktu 1x40 menit dihadiri oleh 24 siswa. Pada

pertemuan kelima ini dilakukan pengambilan data prestasi belajar siswa.

Siswa diberikan soal sesuai dengan materi yang telah diberikan.
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A. Data Prestasi Belajar pada siklus III

Prestasi belajar siswa pada siklus III diperoleh dari nilai pretest dan

postest, serta tes prestasi belajar siswa pada siklus III. Data prestasi

belajar pada siklus III dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Data prestasi belajar pada siklus III
Nilai (x) Jumlah

Siswa
Persentase Kualifikasi

x  80 8 33,33 % Baik sekali
66 – 79 16 66,67 % Baik
56 – 65 0 0 % Cukup
46 – 55 0 0 % Kurang
x ≤ 45 0 0 % Gagal

Berdasarkan Tabel 9. didapatkan bahwa data prestasi belajar siswa pada

siklus III, dengan siswa yang mendapatkan nilai lebih dari 80 sebanyak

33,33 % dengan kualifikasi baik sekali, dan siswa yang mendapatkan

nilai antara 66 – 79 sebanyak 66,67 % dengan kualifikasi baik.

B. Hasil pengelolaan pembelajaran siklus III

Data hasil pengelolaan pembelajaran pada siklus III dapat dilihat dalam

Tabel 10.

Tabel 10. Data hasil pengelolaan pembelajaran pada siklus III
Kriteria Ketercapaian
Sangat Baik 26,66%
Baik 66,67 %
Cukup Baik 6,67 %
Kurang Baik 0 %
Jumlah 100 %
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Berdasarkan Tabel 10. didapatkan bahwa pengelolaan kelas melalui

pembelajaran kooperatif pada siklus III adalah 26,66% untuk kriteria

sangat baik,  66,67% untuk kriteria baik, 6,67% untuk kriteria cukup

baik dan 0% untuk kriteria kurang baik.

C. Refleksi pada siklus III

Berdasarkan hasil pengamatan guru mitra pada siklus III pelaksanaan

pembelajaran penerapan model pembelajaran kooperatif menggunakan

pemberisn pretest dan postest yang dilakukan oleh peneliti sudah lebih

baik dibandingkan siklus sebelumnya. Hal ini terlihat dari aktifnya

siswa dalam pembelajaran. Siswa dapat bekerjasama dalam kegiatan

kelompoknya, keterlibatan siswa dalam pembelajaran ini juga

berdampak pada peningkatan kompetensi belajar siswa. Meskipun

demikian, masih terdapat kekurangan dalam pengelolaan pembelajaran

dengan penerapan model pembelajaran kooperatif ini. Kadang-kadang

guru peneliti masih kurang baik membimbing siswa.

Berdasarkan refleksi tiap siklus diperoleh bahwa secara umum penerapan

penerapan model pembelajaran kooperatif menggunakan pemberian pretest

dan postest pada pokok bahasan cahaya cukup baik digunakan  sebagai salah

satu cara untuk meningkatkan prestasi belajar siswa.
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B. Pembahasan

1. Deskripsi Prestasi Belajar

Pada penelitian tindakan kelas ini diharapkan agar nilai rata-rata prestasi

belajar siswa yang meliputi hasil pretest dan postest, dan tes prestasi belajar

siswa dapat meningkat dari siklus I sampai dengan siklus III. Hasil nilai

rata-rata pretest dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Hasil nilai rata-rata pretest

Siklus Nilai Rata-rata

Siklus I 78,79

Siklus II 80,83

Siklus III 81,67

Berdasarkan Tabel 10. diketahui bahwa secara umum nilai rata-rata pretest

siswa mengalami peningkatan tiap siklusnya dan dapat dilihat pada

Gambar 2.

Gambar 2. Grafik nilai rata-rata pretest siswa
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Pada siklus I, siswa mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dan

bekerja sama dalam kelompok karena sebelumnya pembelajaran di kelas

terkesan bekerja sendiri. Dimana siswa mengerjakan tugas dan

menyimpulkan hasil diskusi berdasarkan pendapat masing-masing.

Pembelajaran kooperatif turut menambah unsur-unsur interaksi sosial pada

pembelajaran IPA. Di dalam pembelajaran kooperatif siswa belajar bersama

dalam kelompok-kelompok kecil saling membantu satu sama lain.

Pada siklus II, mengalami peningkatan nilai rata-rata pretest. Mengacu pada

teori di atas, pada siklus ini guru mulai membimbing siswa untuk bekerja

secara berkelompok dan tidak malu mengeluarkan ide atau gagasan dalam

diskusi secara berkelompok. Siswa juga mulai memperhatikan penjelasan

peneliti pada materi pemantulan cahaya pada cermin cekung dan cembung.

Sehingga kekurangmengertian siswa terhadap materi bisa diatasi.

Pada siklus III juga mengalami peningkatan pada nilai rata-rata pretest,

karena siswa sudah mulai terbiasa bekerjasama dalam kelompok dan sudah

memahami materi tentang pembiasan, namun masih terdapat kesalahan

dalam membedakan fokus pada cermin dan lensa sehingga sering tertukar

pada saat menyelesaikan soal yang diberikan oleh peneliti.

Pada siklus ini juga siswa sudah mampu melukiskan pembentukan

bayangan pada lensa.
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Pada penelitian tindakan kelas ini diusahakan agar nilai rata-rata postest

siswa dapat meningkat dari siklus I sampai dengan siklus III dapat dilihat

pada Tabel 12.

Tabel 12. Hasil nilai rata-rata postest siswa
Siklus Sub Materi Pokok Nilai Rata-rata
Siklus I Pemantulan Cahaya pada cermin

datar.
73,65

Siklus II Pemantulan cahaya pada cermin
cekung dan cembung

81,30

Siklus III Pembiasan cahaya 81,51

Berdasarkan Tabel 12. diketahui bahwa secara umum nilai postest siswa

terjadi peningkatan nilai rata-rata tiap siklusnya dan dapat dilihat pada

Gambar 3.

Gambar 3. Grafik Nilai Rata-rata Postest

Berdasarkan pelaksanaan pada siklus I, siswa merasa senang dengan

pembelajaran fisika menggunakan pemberian postest. Karena pada

observasi awal siswa memang menginginkan pembelajaran dengan

pembelajaran fisika yang lebih memotivasi belajar.
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Nilai postest siswa dalam pembelajaran pada siklus II mengalami

peningkatan, begitu pula pada siklus III. Hal ini terjadi karena siswa sudah

memahami model pembelajaran yang diterapkan, mulai aktif dalam

mengungkapkan pendapat masing-masing dalam kelompoknya dan

menciptakan suasana belajar yang kondusif.

Hasil nilai rata-rata tes prestasi belajar siswa pada penerapan model

pembelajaran koopreatif menggunakan pemberian pretest dan postest dapat

dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13. Hasil nilai rata-rata prestasi belajar
Siklus Nilai Rata-rata

Siklus I 49,74
Siklus II 64,84

Siklus III 78,13

Berdasarkan Tabel 13. diketahui bahwa secara umum nilai rata-rata prestasi

belajar siswa mengalami peningkatan tiap siklusnya dan dapat dilihat pada

Gambar 4.

Gambar 4. Grafik rata-rata prestasi belajar siswa tiap siklus.
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Pada siklus I, siswa mengalami kesulitan dalam menggunakan alat

praktikum sehingga waktu banyak yang terbuang hanya untuk merangkai

alat saja dan hasil diskusi dalam kelompok merupakan hasil pendapat

masing-masing siswa. Hal ini dikarenakan siswa yang masih menyelesaikan

masalah secara individu, siswa terkesan mengutamakan pendapat masing-

masing. Salah satu unsur-unsur dasar pembelajaran kooperatif adalah siswa

harus membagi tugas dan tanggung jawab yang sama di antara anggota

kelompoknya serta siswa berbagi kepemimpinan dan mereka membutuhkan

keterampilan untuk belajar bersama selama proses belajarnya.

Pada siklus II, siswa sudah mulai terbiasa merangkai dan menggunakan alat

praktikum secara bersama-sama dimana siswa yang lebih faham akan

mengajarkan kepada temannya yang belum faham, sehingga terjadi

peningkatan kerjasama pada siklus ini.

Sedangkan pada siklus III, terjadi peningkatan pada nilai tes prestasi

belajar. Hal ini dikarenakan siswa sudah dapat melakukan praktikum tanpa

bimbingan guru lagi karena siswa sudah mampu menggunakan alat-alat

praktikum pada materi cahaya.

2. Deskripsi Pengelolaan Pembelajaran

Hasil pengelolaan pembelajaran dalam penerapan model pembelajaran

kooperatif menggunakan pemberian pretest dan postest didapat dari tes

prestasi belajar yang dilakukan pada akhir tiap siklus, yang  meliputi
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beberapa tahapan tes, yaitu pretest pada awal pembelajaran dan postest

pada akhir pembelajaran dalam tiap kali pertemuan.

Pada siklus I, peneliti sudah melakukan semua aspek dalam aktivitas

mengajarnya namun masih ada aspek ke dalam kriteria kurang baik yaitu

pada apersepsi. Peneliti kurang memberikan kaitan pembelajaran dengan

pengetahuan awal siswa.

Pada siklus II, peneliti mulai memperbaiki kekurangan yang dilakukan

sebelumnya. Namun pada siklus II ini peneliti belum memberikan

penugasan tambahan atau pekerjaan rumah pada siswa, walaupun terdapat

peningkatan dari siklus I ke siklus II pada kriteria baik. Pada siklus III,

peneliti mulai terampil dan semakin baik dalam melaksanakan

pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif.

Berdasarkan analisis data dan deskripsi mengenai pengelolaan

pembelajaran yang dilakukan peneliti, dapat dikatakan bahwa pembelajaran

dengan penerapan model pembelajaran kooperatif menggunakan pemberian

pretest dan postest pada materi cahaya dapat meningkatkan prestasi belajar

siswa..


