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BAB III  

METODE PENELITIAN  

 

 

A. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pembuatan tugas. Metode 

pemberian tugas merupakan suatu metode mengajar.  

Adapun pelaksanaan penelitian tindakan kelas, digunakan seperti berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Bagian 3.1 Alur pelaksanaan penelitian tindakan kelas  

 

Refleksi 

Observasi 

Rencana 

         Tindakan  

Pelaksanaan  
Tindakan   

Refleksi 

Observasi Rencana 

         Tindakan  

Pelaksanaan  

Tindakan   

Siklus II 

Siklus I 

Refleksi 

Observasi Rencana 

         Tindakan  

Pelaksanaan  
Tindakan   

Siklus III 
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Penelitian tindakan kelas ini akan dialaksanakan secara kolaboratif antara 

penelitian dan guru-guru SDN 1 Gedong Meneng Kecamatan Rajabasa. Tahun 

ajaran 2010/ 2011 yang berjumlah 18 orang siswa terdiri dari 6 laki-laki dan 12 

perempuan.  

B. Tehnik Pengumpulan Data  

Pada tahap pengumpulan data peneliti mengumpulkan berdasarkan instrument 

penelitian, kemudian data-data tersebut diberi tanda berdasarkan jenis dan 

sumbernya. Selanjutnya peneliti melakukan interpretasi terhadap data-data sesuai 

dengan tujuan penelitian.  

C. Alat Pengumpulan Data 

 

1. Lembar panduan observasi, istrument ini dibuat dan dirancang oleh peneliti 

dengan guru kelas. Lembar observasi digunakan untuk mengumpulkan data 

mengenai aktivitas belajar  

2. Quisiner, instrument ini digunakan untuk mengumpulkan data mengenai 

pendapat siswa mengenai penggunaan metode pemberian tugas yang 

dilakukan setelah sebuah pelaksanaan maupun tindakan.  

3. Tes hasil belajar, instrumen ini digunakan untuk mengumpulkan data 

mengenai peningkatan prestasi belajar siswa. 

  

 

 

 

 

 

 

D. Tehnik Analisis Data  
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Dalam penelitian akan dianalisis kuantitatif data yang menunjukan dinamika 

khusus dengan memberikan pemaknaan secara kontekstual dan dan mendalam 

sesuai dengan permasalahan penelitian, yaitu data tentang kinerja guru, aktivitas 

belajar siswa, pola interaksi pembelajaran, dan pendapat siswa tentang 

penggunaan metode pemberian tugas, sedangkan analisis kuantitatif akan 

digunakan untuk mendiskripsikan berbagai dinamika kemampuan kuantitas hasil 

hasil belajar siswa.                   Endang Powerwanti, dan kawan-kawan (2008) 

sedangkan analisis kuantitatif menggunakan data hasil observasi tentang aktivitas 

siswa dalam pembelajaran.  

E. Urutan Penelitian Tindakan Kelas 

1. Siklus 1, Tema : Hewan dan Tumbuh-Tumbuhan  

Bahasa Indonesia, menyebutkan nama binatang dan benda-benda disekitar kita 

dengan pengalaman atau mungkin memiliki binatang yang disebutkan. 

Matematika, menyebsutkan benda-benda yang secara geografis terbentuk segi 

empat di tinjau banyak sisinya.  

a) Perencanaan 

Menyiapkan serangkai penelitian meliputi rencana pembelajaran, lembar 

observasi siswa, lembar kerja siswa dan alat peraga. 

b) Pelaksanan Tindakan  

1) Menunjukan nama tumbuhan, kemudian buat kalimat sederhana dari 

gambaran siswa.  

2) Mengadakan tanya jawab tentang pohon yang ada disekitar siswa. 

3) Siswa menunjukan tumbuh-tumbuhan yang berbuah 
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4) Siswa menunjukan pohon tomat yang banyak buahnya siswa mengenal 

bentuk segi empat  

5) Siswa memberi benda cek(V) pada bangunan segi empat dibawah ini 

yang ada dilembar soal.  

6) Siswa memberi warna kuning pada bangunan segi empat yang ada 

dilembar soal  

7) Siswa diberi tugas melengkapi kata-kata dibawah ini sehingga menjadi 

kalimat yang baik 

8) Siswa diberi tugas menyebutkan bangunan dari yang sekecil bagunan 

segi empat di lembar soal. 

9) Bertanya jawab dengan siswa tentang apa saja yang belum diketahui 

tentang pelajaran ini  

10) Memberi saran-saran siswa mengenai pe,nelajaran 

11) Mengevaluasi hasil belajar siswa baik kemudian proses dan penelitian 

akhir. 

c) Observasi  

Pengamatan terhadap aktivitas guru dan siswa dalam pembelajaran dan 

pelaksanaan pembelajaran yang secara menyeluruh yang dilaksanakan 

peneliti. 

d) Refleksi 

Pada akhir siklus diadakan refleksi ururtan penilaian guru terhadap proses 

pembelajaran dan merencanakan tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada 

siklus ke dua.  
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2. Siklus II Tematik  

Tema : Hewan dan tumbuh-tumbuhan , PKn PS, KTK : Bahasa Indonesia , PKn 

PS :  Menyebutkan barang-barang yang diperjual-belikan, Bahasa Indonesia : 

mengisi kolom atau memberi tanda sesuai dengan informasi yang di dengar, 

Menggolongkan gambar berdasarkan informasi yang di dengar, seperti kelompok 

gambar, tentang, kelompok gambar tumbuhan dll.  

a. Perencanaan  

Menyiapkan perangkat pembelajaran (RPP), lembar obsevasi siswa dan 

lembar tugas siswa evaluasi.  

b. Pelaksanaan  

1) Memberi tugas, menyebutkan barang-barang yang ada ditoko  

2) Guru bertanya jawab kepada siswa 

3) Memberi tugas tentang hewan yang ada dirumah kita 

4) Siswa menuliskan nama hewan berkaki dua 

5) Siswa menuliskan hewan yang berkaki empat 

6) Guru memberi tugas 

c. Observasi  

Pengamatan terhadap aktivitas siswa dalam pembelajaran dan pelaksanaan 

pembelajaran yang secara menyeluruh yang dilaksanakan peneliti. 

d. Refleksi 

Pada akhir siklus diadakan refleksi terhadap proses pembelajaran dan 

merencanakan tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada siklus ke dua. 
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Siklus III tema hewan dan tumbuh-tumbuhan bahasa indonesia, matematika, 

mulok (disesuaikan daerah masing-masing).  

 

Bahasa Indonesia: Menyebutkan warna-warna nama dan fungsi anggota 

tubuh dan benda-benda disekitar. 

Matematika : mengenal bangun datar dan bangun sederhana  

Mulok : disesuaikan. 

 

3. Siklus III Tematik 

Matematika: Bangun Ruang dan Bangun Datar. Muatan Lokal: disesuaikan 

dengan daerah masing-masing. 

Bahasa Indonesia: mengisi kolom atau memberi tanda sesuai dengan informasi 

yang didengar, menggolongkan gambar berdasarkan informasi yang di 

dengar,seperti kelompok gambar, tentang kelompok gambar tumbuhan dll. 

Tema: Matematika, Muatan Lokal, Bahasa Indonesia. 

 

a. Perencanaan 

Menyiapkan perangkat penenlitian dengan memperhatikan hasil refleksi pada 

siklus II. Siklus II meliputi macam pembelajaran lembar oservasi siswa 

lembar kerja siswa (LKS) evaluasi. Menyiapkan Rencana Persiapan 

Pembelajaran (RPP).  

b. Pelaksanaan  

(1) Memberi tugas membuat kalimat, (2) menebak nama tumbuhan, (3) 

memberi tugas membuat kalimat sederhanan dari gambar, (4) diberi tugas 

membaca, (5) memberi tugas melengkapi tugas memberi tugas segi empat, 
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(7) diberi tugas membuat segitiga, (8) memberi tugas memberi warna pada 

bangun segi empat, (9) diberi tugas memberi warna kuning pada bangun 

segitiga, (10) diberi tugas melengkapi kata-kat sehingga menjadi kalimat.  

c. Observasi 

Pengamatan terhadap aktivitas siswa dalam pembelajaran dan pelaksanaan 

pembelajaran yang secara menyeluruh yang dilaksanakan peneliti 

d. Refleksi 

Pada akhir siklus diadakan refleksi terhadap proses pembelajaran dan 

merencanakan tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada siklus III ini. Untuk 

siklus I, Siklus II, dan Siklus III vilia terlampir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

 

A. Hasil Pembahasan 

Penelitian ini membahas tentang peningkatan aktifitas pada pembelajaran terpadu 

model tematik dengan pemberian tugas pada siswa SD N 1 Gedong Meneng 

Rajabasa Bandar Lampung tahun ajaran 2010/2011 

B. Penetapan Kelas dan Waktu Penelitian  

Penetapan kelas dan waktu penelitian adapun sasaran penelitian tindakan kelas ini 

adalah kelas i dengan jumlah murid 18. Terdiri dari 6 laki-laki 12 perempuan 

.Penelitian disekolah di mulai bulan januari sampai dengan maret 2011.  

Penelitian ini dilaksanakan tiga siklus yang mana setiap siklus dilaksanakan dua 

kali pertemuan yang setiap siklusnya terdiri dari perencanaan,pelaksanaan 

observasi, dan refleksi.  
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 Tabel. 1 Jadwal pembelajaran tematik kelas I 

NO HARI WAKTU 

1 Senen 7.30 – 10.00 

2 Selasa 7.30 – 10.30 

3 Rabu 7.30 – 10.30 

4 Kamis 7.30 – 10.30 

5 Jumat  7.30 – 10.00 

6 Sabtu  7.30 – 10.00 

 

C. Persiapan Perangkat Pembelajaran 

Persiapan perangkat pembelajaran telah dilaksanakan sejak bulan. Januari 2011 

yang meliputi program. Semester silabus, dan rencana perbaikan pembelajaran, 

lembar latihan, lembar test formatif dan instrumen observasi siswa guru.  

D. Tahap Pelaksanaan 

1. Tahap Pelaksanaan Siklus I  

a) Siklus I dilaksanakan pada Hari Senin Tanggal 02 Januari 2011 dari 

pukul 7.30–10.30 yang diajarkan tema hewan dan tumbuhan dengan 

mengisi lembar tugas kerja siswa.  

b) Menggunakan model pembelajaran terpadu. Tematik : Hewan dan 

Tumbuh-tumbuhan. 

c) Bertanya jawab dengan siswa tentang apa yang dijelaskan tema pada hari 

ini?  
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d) Kesan, pesan dan saran siswa mengenai pembelajaran tematik hewan 

dantumbuh-tumbuhan pada siklus ini penelitian diawali proses 

pembelajaran dengan dengan menggunakan tema dijelaskan secara 

klasikal, pemberian tugas peneliti mengadakan observasi hasil yang 

didapat sebagai berikut. 

 

Tabel. II Hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran siklus I 

No Tindakan Siklus I  

  Jumlah Siswa Presentase (%) 

1 Memperhatikan penjelasan guru 18 100 % 

2 Menjelaskan tugas secara individu 18 100 % 

3 Berdiskusi dalam kelompok  11 60 % 

4 Bertanya dan menjawab soal 9 50 % 

5 Memperhatikan siswa presentasi 7 40 % 

 

Berdasarkan pada tabel II di atas, ternyata pada siklus 1 ini menunjukan bahwa : 

aktivitas siswa dalam mengerjakan tugas sudah baik namun aktivitas yang lainya 

masih memerlukan pembuatan, terutama pada aktivitas pemberian tugas mendapat 

hasil yang lebih baik serta melihat presentase dari observasi kegiatan praktek 

(Psikomotor) siswa yang pandai bernyanyi lompat katak, menyebutkan nama 

hewan yang diperjual belikan ditempat tugasnya hanya 9 siswa dari 18 siswa yang 

ada baru 50% siswa yang berani bernyanyi lompat katak dan menyebutkan nama 

hewan yang diperjual belikan.  
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Pada akhir tindakan, diadakan tes formatif untuk mengetahui sampai sampai 

dimana kemampuan siswa dalam menyerap materi yang diberikan hasil, hasil tes 

formatif tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel III Hasil Tes Formatif pada Siklus I 

No Nilai ( X ) Jumlah Jumlah ( f-x) 

Siswa ( f ) % 

1 5 6 30 30 

2 6 4 29 24 

3 7 5 35 30 

8 8 3 24 21 

5 Jumlah N = 18  ∑(f x X) = 113 

Rata-rata = 113 : 18 = 6,2 

Melihat hasil tes formatif pada siklus ini masih sangat memberi materi lain yang 

manan nilai dibawah KKM masih 6,2 persen yang menunjukan keberhasilan yang 

belum memuaskan di karenakan belum maksimalnya menggunakan alat peraga 

bangun ruang untuk materi dan masih banyak menggunakan metode ceramah.  

Dari tabel 1 dan tabel 2 nampak terlihat hasil dari observasi siswa dan tes 

formatif. Masih perlu perbaikan lagi dan melihat hasil observasi dari observer 

terhadap guru dan refleksi pada siklus 1 tindakan pertama didapatkan sebagai 

berikut.  

1. Guru senang menggali pengetahuan soal siswa 

2. Guru tidak memberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan dan 

berdiskusi dengan tenang  

3. Guru tidak menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari 
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4. Guru tidak mengaitkan pembelajaran dengan pelajaran lain 

5. Tindak lanjut pembelajaran tidak disampaikan oleh guru 

 

Refleksi siklus I 

 

Dalam pembelajaran dengan menggunakan alat peraga gambar-gambar hewan dan 

tumbuhan, hasil observasi dan tes formatif yang dijadikan bahan pertimbangan 

dalam merencanakan dan menentukan tindakan selanjutnya kondisi yang 

ditemukan pada siklus I pertemuan pertama ini, selanjutnya didiskusikan bersama 

observer sebagai mitra penelitian. Hasil diskusi tersebut diperoleh kesepakatan 

untuk melakukan perbaikan dalam siklus I , yang meliputi hal-hal berikut:  

1. Sebelum menyampaikan tujuan pembelajaran sebaiknya terlebih dahulu 

menggali pengetahuan awal siswa agar siswa termotivasi untuk belajar  

2. Dalam mendemontrasikan alat peraga gambar-gambar hewan dan tumbuhan 

bisa dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari serta dikaitkan dengan 

pembelajaran serta kemampuan lain dan dalam mendemontrasikan alat peraga 

gambar-gambar hewan dan tumbuhan dibuat yang menarik agar semua aktif 

 

2. Tahap Pelaksanaan Siklus II  

Siklus tindakan kedua diadakan hari senin, tanggal 10 Januari 2011 pada pikul 

7.30-10.30 pada siklus II ini materi yang diajarkan tematik hewan dan tumbuhan 

dalam menyampaikan tematik tema hewan dan tumbuhan menggunakan alat 

peraga gambar-gambar hewan dan tumbuhan ini dapat menarik minat siswa untuk 

aktif belajar.  



45 

 

 

Berdasarkan dari hasil observasi selama siklus I itu didapat hasil aktiviats siswa 

sebagai berikut. 

 

Tabel IV Hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran siklus II 

No Kegiatan Siklus II  

  Jumlah Siswa Presentase (%) 

1 Memperhatika penjelasan guru  18 100 % 

2 Mengerjakan tugas secara individu  18 100 % 

3 Mengerjakan tugas dirumah  18 100 % 

4 Bertanya dan menjawab pertanyaan  18 100 % 

5 Memperhatikan siswa persentasi    18 100 % 

 

Berdasarkan tabel diatas, siklus II ini menunjukan bahwa :  

Siswa mengerjakan tugas cukup baik, namun bertanya dan menjawab pertanyaan 

masih memerlukan perbaikan siswa termotivasi dan merasa senang sehingga 

mendapat hasil yang lebiih baik. 

Melihat persentasi dari observasi kegiatan praktik (psikomotorik) siswa yang 

merasa bertanya didepan dengan menggunakan pertanyaan pemberian tugas 

sebanyak tiga kali pertanyaan dari 18 siswa yang bisa menjawab. 

Berarti 63% siswa yang berani mengerjakan tugas mereka. Dalam pembelajaran 

yang dapat dilihat dari tes formatif berikut ini. 
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Tabel V Hasil tes formatif pada siklus II 

No Nilai ( X ) 

Siklus II  

Jumlah ( f.x) 

Keterangan 

belum tuntas Siswa ( f ) % 

1 5     

2 6 5 17,60% 30 Tuntas 

3 7 6 38,65% 42 Tuntas 

4 8 6 38,65% 48 Tuntas 

5 9 1 5,10% 9 Tuntas 

Jumlah 18 100% 129 Tuntas 

N = 129 : 18 = 7,2 

  

Melihat hasil tes formatif pada siklus II ini sudah sedikit meningkat yang mana 

nilai dibawah KKM sudah  tidak ada dan mengalami perbaikan 7,2 persen  dari 

pertemuan sebelumnya. Dan nilai diatas KKM sudah menunjukkan keberhasilan 

yang lebih baik di karenakan dalam menggunakan alat peraga gambar hewan dan 

tumbuhan dapat mempermudah dan dapat diterima siswa sehingga siswa 

menyenangi pembelajaran ini. 

Dari tabel 3 dan 4 nampak terlihat hasil dari observasi siswa dan tes formatif 

sudah cukup baik namun guru dan refleksi pada siklus II masih didapatkan 

sebagai berikut : 

1. Guru tidak menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. 

2. Guru tidak mengkaitkan pembelajaran dengan pelajaran lain. 

3. Tindak lanjut pembelajaran tidak disampaikan. 

Refleksi Siklus II 
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Dalam pembelajaran dengan menggunakan alat peraga berbenruk kotak terbuat 

dari karton ini, kondisi yang ditemukan pada siklus II itu, selanjutnya 

didiskusikan bersama asisten observer sebagai mitra penelitian. 

3. Tahap Pelaksanaan Siklus III  

Siklus III dilaksanakan pada hari kamis 13 Januari 2011. Pada tindakan penelitian 

ini melalui proses pembelajaran dengan menggunakan tema hewan dan tumbuhan 

lalu menjelaskan tema yang baru yang mana serta cara menggunakan alat peraga. 

Pada tema hewan dan tumbuhan ini setelah peneliti mengadakan observasi hasil 

yang didapat adalah sebagai berikut: 

Tabel VI Hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran siklus III 

No Tindakan Siklus III  

  Jumlah Siswa Presentase (%) 

1 Memperhatika penjelasan guru  18 100 % 

2 Mengerjakan tugas secara individu  18 100 % 

3 Berdiakuai dalam kelompok 18 100 % 

4 Bertanya dan menjawab pertanyaan  18 100 % 

5 Memperhatikan siswa persentasi    18 100 % 

 

Berdasarkan pada tabel di atas ternyata pada siklus III ini menjelaskan bahwa 

hasil observasi hasil aktivitas dalam pembelajaran sudah maningkat dari hasil 

observasi sebelumnya. Namun masih memerlukan perbaikan bimbingam dan 

motivasi guru dalam pelajaran mendapat hasil yang maksimal. 
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Melihat kesuksesan dari observasi kegiatan praktek (pesikomotor) sesuai yang 

mana menunjukan contoh-contoh lain didepan kelas dengan menggunakan 18 

siswa dari 18 siswa yang ada, berarti sudah 80 persen siswa yang berani dan 10 

siswa yang mau mendemontrasikan gambaran hewan dan tunbuhan. 

Melihat persentase dari observasi kegiatan praktek (psikomotor) yang mana 

seluruhnya siswa mengamati bentuk alat peraga hewan dan tumbuhan 

menunjukkan, mendemonstrasikan didepan kelas dengan alat peraga yang terbuat 

dari karton gambar hewan dan tumbuhan serta gambar-gambar yang lain. 

Setelah pembelajaran pada siklus III selesai, selanjutnya pada akhir pertemuan itu 

diadakan tes formatif untuk mengetahui sampai dimana kemampuan siswa dalam 

menyerap materi yang diberikan, dari tes formatif tersebut dapat dilihat pada tabel 

berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel VII hasil tes formatif pada siklus III 

No Nilai (x) 

Siklus III 

Siswa (f) % 
Jumlah 

(f-x) 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

- 

4 

4 

5 

5 

1 

- 

16,6 

39,65 

27,75 

27,75 

11,10 

- 

24 

28 

40 

45 

10 

 Jumlah N = 18  147 

 Rata-rata N = 147 : 18 = 8,2   

 

Melihat hasil tes formatif pada siklus III ini “tema hewan dan tumbuhan terdapat 8 

persen maka peneliti yang mana nilai dibawah KKM terdapat 8 persen merasa 

sudah cukup baik walaupun disini masih terdapat kekurangan. 

Refleksi Siklus III 

 

Dalam pembelajaran dengan menggunakan alat peraga ini kondisi yang ditentukan 

pada siklus III itu selanjutnya disesuaikan bersama observer sebagai mitra 

pembelajaran. 

Hasil observasi diperoleh kesepakatan untuk melak ukan perbaikan-perbaikan 

dalam siklus III dengan materi yangmana mengulang sebagian dari materi siklus 

III. 

Pada tindakan ini penelitian dimulai proses pembelajaran dengan menekankan 

pada “bagaimana pengguna alat peraga buatan hewan dan tumbuhan serta cara 

menggunakan alat peraga yang abstrak pada tematik ini. Setelah peneliti 

mengadakan observasi hasil yang didapat adalah sebagai berikut. 
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NILAI RATA-RATA TES FORMATIF

Siklus I Tindakan I      
6.2

Siklus II Tindakan I     
7,2

Siklus III Tindakan I    
8,0

E. Pembahasan Alat Peraga dalam pembelajaran tema hewan dan 

tumbuhan   

1. Penggunaan alat peraga tema hewan dan tumbuhan untuk 

meningkatkan prestasi belajara siswa  

Alat hewan dan tumbuhan alat yang dirancang untuk membantu siswa dalam 

belajar tematik terutama dapat berperan positif dalam meningkatkan prestasi dan 

aktivitas belajar, hal ini tampak setiap pelaksana dari siklus I, siklus II serta siklus 

III mengalami peningkatan hal ini dapat dilihat pada tabel. 

Berdasarkan pembandingan anatara hasil tes formatif siklus I pertemuan pertama 

serta siklus II pertemuan pertama  dan siklus III pertemuan pertama tampak dari 

hasil tes ini, dengan menggunakan alat peraga hewan dan tubuhan pembelajaran 

tematik dengan kompetesi dan persen mengalami kenaikan yang cukup baik. Data 

yang disajikan dalam tabel menunjukan bahwa dari 18 siswa kelas I nilainya 

mengalami kenaikan  1,0 dan pada siklus III mengalami kenaikan 0,8. 

Besarnya rata-rata tentang peningkatan hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

tematik dengan menggunakan alat peraga dan pemberian tugas dapat dilihat dalam 

gerafik berikut.   
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Grafik I Nilai Hasil belajar Siswa Kelas I SDN 1 Gedung Meneng 

 

2. Penggunaan Alat Peraga Gambar Hewan dan Tumbuhan untuk 

Meningkatkan Aktivitas Siswa 

Alat peraga ini untuk meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran tematik 

efektif penggunaan alat ini dapat dilihat pada tabel. 8 berikut. 

Tabel VIII Hasil pengamatan Aktivitas Siswa dalam pembelajaran tema hewan 

dan tumbuhan 

NO Kriteria 

Siklus 

1 2 3 

Jml % JML % Jml % 

1 Aktif 7 25,50 11 74,50 18 100,00 

2 Kurang Aktif 11 74,50 7 25,50 0 00,00 

 

 

Berdasarkan tabel di atas menginformasikan bahwa presentase aktivtas dalam 

kreteria aktif pada siklus I 25,50 persen, kemudian pada siklus II meningkat 

sebesar 74,50 persen, dan pada siklus III menjadi 100 persen. Untuk presentase 

aktivitas siswa dalam kriteria kurang aktif pada siklus I sebanyak 74,50 persen, 

pada siklus II menjadi 25,50 persen, dan pada siklus III menjadi 0 persen. Hasil 

observasi tentang aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran tematik 

menggunakan alat peraga tersebut dapat mengiden-tifikasikan bahwa dampak atau 
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imbas dari hasil pembelajaran tersebut terhadap peningkatan aktivitas siswa 

berhasil.  

Besarnya persentase tentang peningkatan aktivitas belajar siswa dalam 

pembelajaran tematik hewan dan tumbuhan alat peraga hewan dapat dilihat pada 

grafik berikut : 

 

 

 

 

 

Grafik 2 Persentase peningkatan aktivitas belajar siswa 

 

Berdasarkan analisa data dan dan lembar observasi dapat diketahui bahwa dalam 

pembelajaran tematik dengan menggunakan alat peraga dalam pembelajaran tugas 

I SDN I Gedung Meneng meningkat, dan peningkatan presentasi belajar siswa 

dikernakan guru telah melaksanakan pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, 

efektif dan menyenangkan. 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

 

A. Kesimpulan  

 

Berdasarkan hasil pelaksanaan tindakan refleksi atas peningkatan aktivitas belajar 

pada pembelajaran terpadu dengan metode pemberian tugas di kelas satu SDN 1 

Gedong Meneng Raja Basa Bandar Lampung dapat :  

0

50

100

150 Siklus I Tindakan 
I

Siklus II 
Tindakan I

Siklus III 

Tindakan I



53 

 

 

1. Membantu peningkatan aktivitas belajar siswa dalam proses pembelajaran 

terpadu dengan metode pemberian tugas.  

2. Meningkatkan hasil belajar siswa kelas I di SDN I Gedong Meneng Rajabasa 

Bandar Lampung, yang dapat dilihat dari hasil ulangan harian pada siklus I, 

II, dan III yang mengalami kenaikan secara signifikan. 

3. Melalui kolaborasi peneliti, observer dalam pelaksanaan penggunaan alat 

peraga pembelajaran terpadu dengan metode pemberian tugas dikelas satu 

dapat meningkat kompetensi guru dalam mengembangkan siswa dan 

pembelajaran yang aktif, tertib, kooveratif, efektif, dan menggunakan serta 

sekaligus meningkatkan dan mengembangkan profesional guru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Saran  

 

Dalam rangka memperbaiki pelaksanaan tindakan berikutnya, dan peningkatan 

mutu pembelajaran tematik di Sekolah Dasar, maka penulis menyajikan beberapa 

saran sebagai berikut : 

1. Menggunakan alat peraga siswa merupakan salah satu alternatif yang banyak 

dikembangkan untuk organisasi, masalah rendahnya mutu proses dan hasil 

pembelajaran. 

2. Meningkatkan persiapan rencana program pembelajaran (RPP) dengan baik. 
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3. Orang tua siswa dapat memantau cara belajar anak di rumah, di sekolah guru 

hanya sebagai fasilitator agar hasil belajar siswa dapat meningkat dengan 

melihat dari hasil ulangan harian yang diperoleh siswa. 

 

 


