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 BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 Dalam   penelitian tindakan kelas ini digunakan tindakan yang terdiri 

dari 2 siklus. Sebelum peneliti menjelaskan siklus-siklus tersebut, terlebih 

dahulu akan menjelaskan tahap prasiklus. 

A. Tahap Prasiklus 

Proses pembelajaran yang dilakukan dalam prasiklus lebih 

dominan berpusat pada guru dan teks buku. Guru hanya 

menyampaikan informasi sesuai dengan buku pelajaran, sehingga 

proses pembelajaran kurang aktif, itu berdasarkan dari hasil penelitian 

yang dilakukan dalam kegiatan proses belajar mengajar di dalam kelas 

dalam bentuk siklus-siklus pembelajaran. 

Pada saat prasiklus, hasil belajar siswa masih berada di bawah 

standar Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yakni hanya 8 (delapan) 

anak atau 40 % dari 20 anak. Dari data ini dapat diidentifikasi bahwa 

masih banyak peserta didik yang hasil belajarnya masih berada di 

bawah KKM yang seharusnya mencapai 70. 

Hasil belajar peserta didik dalam prasiklus dapat dilihat pada tabel 

berikut. 
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Tabel 6. 

Hasil Belajar Siswa Pada Prasiklus 

No  Nama Peserta didik Hasil belajar Keterangan  

1 Agung Kurniawan 60 Tidak tuntas 

2 Ahmad Hanif 70 Tuntas  

3 Bambang Purwadi 60 Tidak tuntas 

4 Billy Saputra 30 Tidak tuntas 

5 Dendi Septiawan 70 Tuntas  

6 Dodi Hardiansyah 70 Tuntas  

7 Dina Juwita 60 Tidak tuntas 

8 Desy Herlina 50 Tidak tuntas 

9 Enggal Suadji 60 Tidak tuntas 

10 Enni asoka  70 Tuntas 

11 Indri Karlini 60 Tidak tuntas 

12 Iswanto 70 Tuntas  

13 Ibnu Tohir 70 Tuntas 

14 Karyono  60 Tidak tuntas 

15 Kusnadi 60 Tidak tuntas 

16 Mifftahurahman 80 Tuntas  

17 Mila Suryani 60 Tidak tuntas 

18 Restu Anggraini  80 Tuntas  

19 Ryan Anggara 50 Tidak tuntas 
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20 Suhaya 50 Tidak tuntas 

Nilai Rata-Rata 62  

Nilai Tertinggi 80 

Nilai Terendah 30 

Jumlah siswa yang tuntas 8 siswa 

Jumlah siswa yang tidak tuntas 12 siswa 

 

Dari data di atas dapat diperoleh persentase ketuntasan hasil 

belajar siswa, sebagai berikut. 

 

Tabel 7. 

Persentase Hasil Belajar Siswa Prasiklus 

No Ketuntasan Frekuensi Prosentase 

1 Tuntas 8 40 % 

2 Tidak Tuntas  12 60 % 

Jumlah Siswa 20 100 % 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 20 siswa hanya 8 

siswa yang tuntas atau 40 %, sedangkan siswa yang tidak tuntas 

berjumlah 12 siswa atau 60 %. Dengan demikian tingkat keberhasilan 

belajar siswa pada prasiklus ini rendah, oleh karena itu perbaikan 

pembelajaran perlu dilakukan.  
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B. Siklus 1 

Siklus pertama ini terdiri dari empat tahap yakni, perencanaan, 

pelaksanaan, observasi, dan refleksi, sebagai berikut ini. 

1. Perencanaan 

 Perencanaan dalam penelitian tindakan kelas (PTK), 

melaksanaan beberapa persiapan, agar perencanaan ini sesuai 

dengan yang diinginkan, maka peneliti membuat persiapan sebagai 

berikut: 

a. Membuat dan mempersiapkan RPP; 

b. Membuat instrumen yakni; 

1). Lembar soal  

2). Lembar pedoman penskoran 

3). Lembar observasi sikap siswa 

4). Lembar observasi guru dalam proses pembelajaran 

2. Pelaksanaan 

Pada tanggal 12 September 2015 telah dilaksanakan kegiatan 

pembelajaran mata pelajaran IPS materi mengenal sumber daya 

alam di sekitar . 

Pada tahap pelaksanaan siklus 1 kegiatan yang dilakukan guru 

dengan siswa yaitu: 
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a. Guru menunjukkan gambar-gambar contoh sumber daya 

alam yang ditempel di papan tulis. 

b.  Guru melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap   

kegiatan pembelajaran 

c. Guru Membagi siswa menjadi 4 kelompok 

d. Setiap kelompok membuat masing-masing 2 pertanyaan di 

kertas yang dibagikan. 

e. Siswa menggumpal kertas pertanyaan menyerupai bulatan 

bola salju 

f. Siswa perwakilan dari kelompok 1 melempar bola 

pertanyaan ke kelompok 3 dan siswa perwakilan kelompok 

2 melempar bola pertanyaan ke kelompok 4 

g. Masing-masing kelompok menjawab pertanyaan dari bola 

pertanyaan yang didapat. 

h. Perwakilan dari masing-masing kelompok 

mempresentasikan hasil diskusi kelompok terkait sumber 

daya alam. 

i. Siswa diminta memberikan kesimpulan dari hasil diskusi 

dalam kelompok. 
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j. Setelah melakukan diskusi dan ditarik kesimpulan siswa 

diuji kemampuannya lagi secara individu dengan 

mengerjakan soal latihan. 

k. Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui 

siswa  

l. Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan 

kesalahan pemahaman, memberikan penguatan  dan 

penyimpulan 

 

Berikut ini data hasil tes siswa pada siklus pertama: 

Tabel 8.  

Perbandingan Tingkat Ketuntasan Siswa  

Prasiklus dan Siklus Pertama 

No  Nama Siswa Hasil belajar Keterangan  

Pra-
siklus  

Siklus 
1 

Prasiklus  Siklus 1 

1 Agung Kurniawan 60 70 Tidak tuntas Tuntas 

2 Ahmad Hanif 70 90 Tuntas  Tuntas  

3 Bambang Purwadi 60 60 Tidak tuntas Tidak tuntas 

4 Billy Saputra 30 50 Tidak tuntas Tidak tuntas 

5 Dendi Septiawan 70 70 Tuntas  Tuntas  

6 Dodi Hardiansyah 70 80 Tuntas  Tuntas  
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7 Dina Juwita 60 70 Tidak tuntas Tuntas  

8 Desy Herlina 50 60 Tidak tuntas Tidak tuntas  

9 Enggal Suadji 60 70 Tidak tuntas Tuntas 

10 Enni asoka  70 80 Tuntas Tuntas  

11 Indri Karlini 60 70 Tidak tuntas Tuntas  

12 Iswanto 70 70 Tuntas  Tuntas  

13 Ibnu Tohir 70 70 Tuntas Tuntas 

14 Karyono  60 80 Tidak tuntas Tuntas  

15 Kusnadi 60 70 Tidak tuntas Tuntas  

16 Mifftahurahman 80 90 Tuntas  Tuntas  

17 Mila Suryani 60 70 Tidak tuntas Tuntas  

18 Restu Anggraini  80 90 Tuntas  Tuntas  

19 Ryan Anggara 50 60 Tidak tuntas Tidak tuntas 

20 Suhaya 50 60 Tidak tuntas Tidak tuntas 

Nilai rata-rata 62 71,5   

Nilai Tertinggi 80 90   

Nilai Terendah 30 50   

Jumlah Siswa yang tuntas 8 15 siswa 

Jumlah siswa yang belum tuntas 12 5 siswa 

Dari data di atas dapat diperoleh persentase ketuntasan hasil 

belajar siswa, sebagai berikut. 

Tabel 9. 
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Persentase Hasil Belajar Siswa Siklus 1 

No Ketuntasan Frekuensi Prosentase 

1 Tuntas 15 75 % 

2 Tidak Tuntas  5 25 % 

Jumlah Siswa 20 100 % 

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa dari 20 siswa 

hanya 5 siswa yang tidak tuntas atau 25 %, sedangkan siswa yang 

tuntas berjumlah 15 siswa atau 75 %. Dengan demikian tingkat 

keberhasilan belajar siswa pada siklus 1 ini mengalami peningkatan 

yang cukup besar, dari rendah ke tinggi. Untuk lebih jelasnya dapat 

kita lihat pada grafik perbandingan tingkat ketuntasan siswa siklus 

pertama dengan prasiklus. 

 

Grafik 1  

Perbandingan Tingkat Ketuntasan Siswa Siklus Pertama  

Dengan Prasiklus 
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Pada saat awal siklus pertama pelaksanaan belum sesuai dengan 

rencana. Hal ini disebabkan karena sebagian siswa belum terbiasa 

menyesuaikan diri dengan anggota kelompok lainnya untuk 

berinteraksi dalam proses pembelajaran. Untuk mengatasi masalah 

tersebut guru dengan intensif memberikan pengertian kepada siswa 

pentingnya kerja sama dalam kelompok. 

Pada akhir siklus pertama dari hasil pengamatan guru dan 

observer dapat disimpulkan: 

a. Sebagian siswa belum terbiasa untuk menalar karena sudah 

terbiasa mendapatkan informasi secara langsung dari guru. 

b. Siswa sudah mulai terbiasa dengan kondisi belajar kelompok. 

 

3. Observasi  
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Hasil observasi terhadap siswa pada saat proses pembelajaran 

yang dilakukan oleh guru sebagai peneliti dan dibantu oleh 

observer dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 10. 

Lembar penilaian sikap siswa 

KLP Nama Siswa Perhatian  Partisipasi Presentasi 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Agung Kurniawan   √   √      √  

Ahmad Hanif   √    √     √ 

Bambang Purwadi √     √    √   

Billy Saputra √    √    √    

Dendi Septiawan   √   √     √  

2 Dodi Hardiansyah   √    √    √  

Dina Juwita   √   √     √  

Desy Herlina √     √   √    

Enggal Suadji  √    √     √  

Enni asoka    √    √    √  

3 Indri Karlini  √     √   √   

Iswanto  √     √   √   

Ibnu Tohir   √   √     √  

Karyono    √    √   √   

Kusnadi  √     √   √   

4 Mifftahurahman    √    √    √ 
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Mila Suryani   √   √    √   

Restu Anggraini     √    √    √ 

Ryan Anggara  √    √    √   

Suhaya √     √   √    

 

Berdasarkan hasil observasi di atas, dapat dilihat sikap 

partisipasi dan persentasi siswa yang jauh lebih baik daripada 

sikap perhatian siswa, hal ini dikarenakan siswa memang terlihat 

lebih tertarik belajar secara aktif daripada hanya menerima dan 

mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru. 

 

 

Tabel 11. 

Jumlah hasil penilaian sikap siswa dalam proses pembelajaran 

dapat dilihat pada tabel berikut. 

No  Kategori  Perhatian  Partisipasi  Persentasi  

1 Sangat baik 2 2 3 

2 Baik 9 7 7 

3 Cukup   5 10 7 

4 Kurang 4 1 3 
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Berdasarkan kriteria di atas, sikap siswa dalam proses 

pembelajaran pada sikap perhatian yang mendapat nilai sangat 

baik hanya 2 siswa, nilai baik 9 siswa, nilai cukup 5 siswa, dan nilai 

kurang 4 siswa, pada sikap partisipasi nilai sangat baik 2 siswa, 

baik 7 siswa, cukup 10 siswa, dan kurang 1 siswa, sedangkan 

sikap persentasi nilai sangat baik 3 siswa, baik 7 siswa, cukup 7 

siswa, dan kurang 3 siswa. 

Hasil observasi terhadap guru dalam proses pembelajaran 

dapat dilihat dari tabel berikut. 

 

 

 

Tabel 12. 

Hasil Observasi Terhadap Aktifitas Guru  

Dalam Proses Pembelajaran Siklus 1 

No Kegiatan  4 3 2 1 

1. Apersepsi dan motivasi √    

2. Kemampuan menyesuaikan 
materi dengan tujuan 
pembelajaran. 

 √   

3. Penguasaan kelas   √  

4. Teknik pembagian kelompok  √   
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5. Penerapan snowball throwing  √   

6. Keterampilan dalam penggunaan 
sumber belajar  pembelajaran. 

 √   

7. Memberikan penghargaan 
individu dan kelompok 

  √  

8. Menentukan nilai individu dan 
kelompok 

  √  

9.  Menutup pembelajaran: 

a. Melakukan refleksi atau 
membuat rangkuman dengan 
melibatkan peserta didik. 

b. Memberikan tes lisan atau 
tulisan. 

c. Melaksanakan tindak lanjut 
dengan memberikan arahan 
kegiatan berikutnya. 

  

√ 

 

√ 

 

√ 

  

Berdasarkan tabel di atas proses pembelajaran pada sikus 1 

aktifitas guru bisa dikatakan sudah mulai berhasil, walaupun dari 

aspek hasil belajar siswa belum sesuai dengan nilai yang 

diharapkan. Oleh karena itu, peneliti berupaya melakukan 

perbaikan pembelajaran kembali pada siklus 2 untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa yang lebih baik dan sesuai yang 

diharapkan. 

4. Refleksi 
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Berdasarkan dari hasil penelitian pada proses pembelajaran 

yang telah dilaksanakan pada siklus pertama ini, dapat diketahui 

beberapa keberhasilan dan kegagalan. Adapun keberhasilan dan 

kegagalan yang terjadi pada siklus pertama adalah sebagai berikut. 

a. Jumlah siswa yang tuntas pada siklus pertama ini mengalami 

peningkatan yang sebelumnya hanya 8 orang atau  40% pada 

prasiklus menjadi 15 orang atau 75%, setelah dilakukan 

pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif learning 

tipe snowball throwing Ini berarti naik 35%. 

b. Suasana pembelajaran sudah lebih baik, karena pembelajaran 

tidak lagi berfokus kepada guru. 

c. Guru belum maksimal dalam melakukan pembelajaran dengan 

model pembelajaran kooperatif learning tipe snowball throwing 

sehingga kurang menguasai dalam mengelola kelas. Hal ini 

dapat dilihat dari hasil observasi terhadap aktivitas guru dalam 

proses pembelajaran. 

d. Guru mengalami kesulitan pada saat menggiring siswa pada 

saat menalar, hal ini terjadi karena sebagian siswa belum 

terbiasa untuk menalar karena sudah terbiasa mendapatkan 

informasi secara langsung dari guru. 
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e. Masih ada siswa yang kurang mampu dalam mempresentasikan 

hasil diskusi kelompok, karena siswa masih kurang percaya diri, 

hal ini dapat dilihat dari tabel nilai sikap siswa. 

Untuk memperbaiki kelemahan dan mempertahankan 

keberhasilan yang telah dicapai pada siklus pertama, maka pada 

pelaksanaan siklus kedua dapat dibuat perencanaan sebagai 

berikut.  

1)  Guru harus menguasai tahap-tahap dalam pembelajaran 

dengan model pembelajaran kooperatif learning tipe snowball 

throwing agar lebih baik dalam mengelola kelas. 

2)  Lebih intensif membimbing kelompok yang mengalami 

kesulitan.  

3)  Lebih intensif memotivasi siswa untuk lebih berani tampil di 

depan kelas. 

4) Memberi pengakuan atau penghargaan (reward). 

 

C. Siklus 2 

Seperti pada siklus pertama, siklus kedua ini juga terdiri dari 4 

tahap,  yakni perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. 

1. Perencanaan 
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  Berdasarkan hasil refleksi pada siklus pertama, maka peneliti 

membuat perencanaaan sebagai berikut. 

a. Mempersiapkan RPP; 

b. mempersiapkan instrumen yakni; 

1) Lembar soal  

2) Lembar pedoman penskoran 

3) Lembar observasi sikap siswa 

4) Lembar observasi guru dalam proses pembelajaran 

2. Pelaksanaan 

Pada tanggal 26 September telah dilaksanakan kegiatan 

pembelajaran mata pelajaran IPS materi mengenal sumber daya 

alam disekitar, dengan langkah-langkah pelaksanaan tindakan 

sebagai berikut: 

Pada tahap pelaksanaan siklus ke 2 kegiatan yang 

dilaksanakan guru dengan siswa yaitu: 

a. Guru menunjukkan gambar-gambar contoh sumber daya 

alam yang ditempel di papan tulis. 

b.  Guru Melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap 

kegiatan pembelajaran 

c. Guru membagi siswa menjadi 4 kelompok 
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d. Setiap kelompok membuat masing-masing 2 pertanyaan di 

kertas yang dibagikan. 

e. Siswa menggumpal kertas pertanyaan menyerupai bulatan 

bola salju 

f. Siswa perwakilan dari kelompok 1 melempar bola 

pertanyaan ke kelompok 3 dan siswa perwakilan kelompok 

2 melempar bola pertanyaan ke kelompok 4 

g. Masing-masing kelompok menjawab pertanyaan dari bola 

pertanyaan yang didapat. 

h. Perwakilan dari masing-masing kelompok 

mempresentasikan hasil diskusi kelompok terkait sumber 

daya alam. 

i. Siswa diminta memberikan kesimpulan dari hasil diskusi 

dalam kelompok. 

j. Setelah melakukan diskusi dan ditarik kesimpulan siswa 

diuji kemampuannya lagi secara individu dengan 

mengerjakan soal latihan 

k. Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui 

siswa  
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l. Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan 

kesalahan pemahaman, memberikan penguatan  dan 

penyimpulan       

 

Pada saat siklus 2, hasil belajar siswa semuanya sudah 

mencapai standar Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) bahkan ada 

yang nilainya lebih dari KKM. Hasil belajar peserta didik dalam 

siklus 2 dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 13. 

Perbandingan Tingkat Ketuntasan Siswa  

Siklus Pertama dan Siklus Kedua 

No  Nama Peserta didik Hasil belajar Keterangan  

Siklus 
1 

Siklus 
2 

Siklus 1 Siklus 
2 

1  Agung Kurniawan 70 80 Tuntas Tuntas  

2 Ahmad Hanif 90 90 Tuntas  Tuntas  

3 Bambang Purwadi 60 70 Tidak tuntas Tuntas  

4 Billy Saputra 50 70 Tidak tuntas Tuntas  

5 Dendi Septiawan 70 80 Tuntas  Tuntas  

6 Dodi Hardiansyah 80 90 Tuntas  Tuntas  

7 Dina Juwita 70 80 Tuntas  Tuntas  

8 Desy Herlina 60 80 Tidak tuntas  Tuntas  
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9 Enggal Suadji 70 80 Tuntas Tuntas  

10 Enni asoka  80 90 Tuntas  Tuntas  

11 Indri Karlini 70 80 Tuntas  Tuntas  

12 Iswanto 70 80 Tuntas  Tuntas  

13 Ibnu Tohir 70 70 Tuntas Tuntas  

14 Karyono  80 90 Tuntas  Tuntas  

15 Kusnadi 70 70 Tuntas  Tuntas  

16 Mifftahurahman 90 90 Tuntas  Tuntas  

17 Mila Suryani 70 90 Tuntas  Tuntas  

18 Restu Anggraini  90 90 Tuntas  Tuntas  

19 Ryan Anggara 60 70 Tidak tuntas Tuntas  

20 Suhaya 60 70 Tidak tuntas Tuntas  

Nilai Rata-rata 71,5 80,5   

Nilai Tertinggi 90 90   

Nilai Terendah 60 70   

Jumlah Siswa yang tuntas 15 20 

Jumlah siswa yang belum tuntas 5 0 

 

Dari data di atas dapat diperoleh persentase ketuntasan hasil 

belajar siswa, sebagai berikut. 
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Tabel 14. 

Persentase Hasil Belajar Siswa Siklus 2 

No Ketuntasan Frekuensi Prosentase 

1 Tuntas 20 100 % 

2 Tidak Tuntas  0 0 % 

Jumlah Siswa 20 100 % 

 

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa seluruh siswa 

sudah mencapai nilai yang memenuhi standar KKM yaitu 20 siswa 

atau 100 %. Dengan demikian tingkat keberhasilan belajar siswa pada 

siklus 2 ini mengalami peningkatan yang sangat besar. Untuk lebih 

jelasnya dapat kita lihat pada grafik perbandingan tingkat ketuntasan 

siswa siklus pertama dengan siklus kedua. 
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Grafik 2  

Perbandingan Tingkat Ketuntasan Siswa Siklus Pertama  

Dengan Siklus kedua 
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Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa pada siklus 2 

ini semua hasil belajar siswa sudah tuntas, sehingga siklus 2 ini  

menjadi siklus terakhir. 

3. Observasi 

Hasil observasi terhadap siswa pada saat proses 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru sebagai peneliti dan 

dibantu oleh observer dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 15 

Penilaian Sikap Siklus 2 

KLP Nama Siswa Perhatian  Partisipasi Presentasi 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Agung Kurniawan   √    √     √ 

Ahmad Hanif    √    √    √ 

Bambang Purwadi    √    √   √  

Billy Saputra   √     √   √  

Dendi Septiawan   √    √    √  

2 Dodi Hardiansyah   √     √    √ 

Dina Juwita    √   √     √ 

Desy Herlina    √   √     √ 

Enggal Suadji    √   √    √  

Enni asoka    √     √   √  

3 Indri Karlini   √    √    √  

Iswanto   √    √    √  

Ibnu Tohir    √   √    √  

Karyono    √    √    √  

Kusnadi   √    √    √  

4 Mifftahurahman    √    √    √ 

Mila Suryani    √    √    √ 

Restu Anggraini     √    √    √ 
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Ryan Anggara   √    √    √  

Suhaya   √    √    √  

 

Berdasarkan hasil observasi di atas, sikap siswa dalam proses 

pembelajaran mengalami peningkatan yaitu sikap perhatian yang 

mendapat nilai sangat baik menjadi 9 siswa, nilai baik menjadi 11 

siswa, sikap partisipasi yang mendapat nilai sangat baik menjadi 8 

siswa, yang mendapat nilai baik 12 siswa, sedangkan pada sikap 

persentasi yang mendapat nilai sangat baik berjumlah 8 siswa, 

nilai baik 12 siswa. 

dari data observasi penilaian di atas dapat dilihat kriteria sikap 

belajar persiswa melalui tabel berikut. 

Tabel 16 

Jumlah hasil penilaian sikap siswa dalam proses pembelajaran 

dapat dilihat pada tabel berikut. 

No  Kategori  Perhatian Partisipasi Persentasi 

Siklus 
1 

Siklus 
2 

Siklus 
1 

Siklu 
2 

Siklus 
1 

Siklus 
2 

1 Sangat baik 2 9 2 8 3 8 

2 Baik 9 11 7 12 7 12 

3 Cukup 5 0 10 0 7 0 

4 Kurang 4 0 1 0 3 0 
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Berdasarkan kriteria di atas dapat dilihat bahwa hampir seluruh 

sikap siswa sudah sangat baik dalam proses pembelajaran, yaitu 

dapat dilihat pada tabel tersebut  kenaikan siswa yang ada pada 

posisi nilai baik begitu drastis, sehingga tidak ada siswa dengan 

nilai cukup dan kurang. 

Hasil observasi terhadap aktifitas guru selama proses 

pembelajaran pada siklus 2 ini dapat dilihat dari tabel berikut. 

 

Tabel 17. 

Hasil Observasi Terhadap Aktifitas Guru  

Dalam Proses Pembelajaran Siklus 2 

 
 
No 

Kegiatan  4 3 2 1 

1. Apersepsi dan motivasi √    

2. Kemampuan menyesuaikan 
materi dengan tujuan 
pembelajaran. 

 √   

3. Penguasaan kelas  √   

4. Teknik pembagian kelompok √    

5. Penerapan pendekatan  √    

6. Ketera mpilan dalam penggunaan 
sumber belajar  pembelajaran. 

 √   
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7. Memberikan penghargaan 
individu dan kelompok 

√    

8. Menentukan nilai individu dan 
kelompok 

 √   

9.  Menutup pembelajaran: 

d. Melakukan refleksi atau 
membuat rangkuman dengan 
melibatkan peserta didik. 

e. Memberikan tes lisan atau 
tulisan. 

f. Melaksanakan tindak lanjut 
dengan memberikan arahan 
kegiatan berikutnya. 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

  

 

Berdasarkan tabel di atas proses pembelajaran pada siklus 2 

menunjukkan bahwa upaya guru dalam meningkatkan hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran IPS materi mengenal sumber daya 

alam kelas IV MI Al Manar Suka Menang kec. Gelumbang Kab. 

Muara Enim sukses dan berhasil, karena seluruh siswa atau 100 

% siswa sudah mencapai nilai sesuai dengan KKM. Oleh karena 

itu, peneliti tidak perlu melakukan perbaikan pembelajaran 

kembali. 

4. Refleksi 

Berdasarkan dari hasil penelitian pada proses pembelajaran 

yang telah dilaksanakan pada siklus kedua ini, dapat diketahui 
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beberapa keberhasilan yang telah dicapai.  Adapun keberhasilan 

yang terjadi pada siklus kedua adalah sebagai berikut. 

a. Meningkatnya rata-rata hasil belajar siswa dari 62 (prasiklus) 

sebelum menerapkan model pembelajaran kooperatif 

learning tipe snowball throwing menjadi 71,5 (siklus 1) dan 

80,5 (siklus 2) setelah menerapkan model pembelajaran 

kooperatif learning tipe snowball throwing   

b. Aktivitas siswa dalam proses pembelajaran sudah lebih baik. 

Siswa mulai mampu berpartisipasi dalam kegiatan dan tepat 

waktu dalam melaksanakannya. Siswa mulai mampu 

mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. 

c. Meningkatnya aktivitas siswa dalam proses pembelajaran 

didukung oleh meningkatnya aktivitas guru dalam 

mempertahankan dan meningkatkan suasana pembelajaran 

yang mengarah pada pembelajaran yang aktif. Hal ini dapat 

dilihat dari observasi aktivitas guru. 

 

D. Pembahasan  

Seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa hasil belajar 

siswa dari hasil tes formatif di kelas IV MI Al Manar Suka Menang, 
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mata pelajaran IPS dari siklus  ke siklus mengalami peningkatan 

yang signifikan. Peningkatan itu dapat dilihat melalui tabel berikut. 

Tabel 18 
Data Rekapitulasi Ketuntasan Siswa 

Pada Prasiklus, Siklus 1, dan Siklus 2 
 
 

Ketuntasan Frekuensi 

 Prasiklus Siklus 1 Siklus 2 

Tuntas 8 15 20 

Tidak Tuntas 12 5 0 

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terdapat 

peningkatan ketuntasan belajar siswa dari prasiklus hingga siklus 2 

sebagai siklus terakhir dalam tindakan perbaikan pembelajaran 

yang dilakukan. Pada prasiklus terdapat 8 siswa yang tuntas 

kemudian pada siklus 1 naik lagi menjadi 15 siswa yang tuntas, 

kemudian pada siklus 2 siswa yang tuntas sudah mencapai 20 

siswa atau 100 % tuntas. 

Peningkatan ini menunjukkan bahwa penerapan model 

pembelajaran kooperatif learning tipe snowball throwing dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS. Dapat 

dibuat peningkatan dalam grafik sebagai berikut. 
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Grafik 3 
Data rekapitulasi ketuntasan siswa  

pada prasiklus, siklus 1, dan siklus 2 
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Selain peningkatan dari jumlah siswa yang tuntas, peningkatan 

juga terjadi dari jumlah nilai dan nilai rata-rata siswa dari siklus ke 

siklus. Peningkatan tersebut dapat dilihat melalui tabel berikut. 

 

Tabel 19 
Data Rekapitulasi Hasil Belajar Siswa 

No Nama Siswa Pra- Siklus 
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siklus 1 (satu) 2 (dua) 

1 Agung Kurniawan 60 70 80 

2 Ahmad Hanif 70 90 90 

3 Bambang Purwadi 60 60 70 

4 Billy Saputra 30 50 70 

5 Dendi Septiawan 70 70 80 

6 Dodi Hardiansyah 70 80 90 

7 Dina Juwita 60 70 80 

8 Desy Herlina 50 60 80 

9 Enggal Suadji 60 70 80 

10 Enni asoka  70 80 90 

11 Indri Karlini 60 70 80 

12 Iswanto 70 70 80 

13 Ibnu Tohir 70 70 70 

14 Karyono  60 80 90 

15 Kusnadi 60 70 70 

16 Mifftahurahman 80 90 90 

17 Mila Suryani 60 70 90 

18 Restu Anggraini  80 90 90 

19 Ryan Anggara 50 60 70 

20 Suhaya 50 60 70 
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Jumlah Nilai 1240 1430 1610 

Rata-Rata 62 71,5 80,5 

Berdasarkan data di atas dapat dikemukakan bahwa hasil 

belajar siswa menunjukkan peningkatan. Dapat dilihat lebih jelas 

dalam grafik berikut. 
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 Dari semua data peningkatan yang telah dipaparkan di atas 

dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran 

kooperatif learning tipe snowball throwing  dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

(IPS) karena kembali ke konsep awal tipe pembelajaran ini yaitu 

belajar sambil bermain sehingga siswa akan tertarik dan tidak 

mudah jenuh pada saat proses pembelajaran berlangsung dan 
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pastinya siswa akan mudah paham dengan apa yang sedang 

dipelajari.. 

 

 

 


