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ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi rendahnya hasil belajar IPA siswa kelas IV di
SDN 42 Mataram. Hal ini disebabkan pembelajaran masih terpusat pada guru
(Teacher centered) dan metode  pembelajaran yang digunakan monoton. Guru biasa
mengajar dengan metode ceramah, tanya jawab dan guru jarang menggunakan media
dalam proses pembelajaran. Masalah penelitian ini adalah apakah Penggunaan
Strategi Know-Want To Know-Learned (KWL) dapat meningkatkan hasil belajar IPA
siswa kelas IV SDN 42 Mataram Tahun ajaran 2015/2016?. Tujuan penelitian ini
adalah untuk meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas IV SDN 42 Mataram Tahun
Ajaran 2015/2016 dengan menggunakan strategi “ Know – Want to Know – Learned
(KWL)”. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan
dalam 2 siklus. Setiap siklus terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan tindakan,
observasi dan evaluasi serta refleksi. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan
data dalam penelitian ini adalah metode observasi dan metode tes. Pada siklus I
diperoleh nilai rata-rata kelas 67,78 dengan ketuntasan klasikal 66,67% dan rata-rata
skor aktivitas belajar siswa 44,5 dengan kategori cukup  aktif. Pada siklus II data
hasil belajar dan aktivitas siswa mengalami peningkatan yakni rata-rata kelas sebesar
75,81 dengan ketuntasan klasikal 86% dan skor rata-rata aktivitas belajar siswa 58
dengan kriteria aktif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunan strategi
“Know – Want to Know – Learned (KWL)” dapat meningkatkan hasil belajar IPA
siswa kelas IV SDN 42 Mataram tahun ajaran 2015/2016.

Kata-kata kunci: Strategi “Know – Want to Know – Learned (KWL)”, Hasil Belajar
IPA.
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ABSTRACT

The low study results science IV grade students in SDN 42 Mataram caused
learning still centered on teachers (teacher centered ) and methods learning used
monotonous and interest read students less against the lessons having of teaching
materials solid. Problems this research is how the use of strategy Know-Want to
know-Learned (KWL) to improve learning outcomes science IV grade students SDN
42 Mataram Academic Year 2015 / 2016?. By applying this strategy is expected to
raise reading interest students in order study results science can increase. The kind of
research this is research the act of class that is held in 2 cycles. Every cycle consisting
of the planning stages, the implementation of the act of, observation and evaluation
and reflection. Methods used to collect the data in this research is the method
observation and methods test. In cycle I obtained the average score class 67,78 with
exhaustiveness classical 66,67 %. In cycle II learning and activity students increased
average class of 75,81 with exhaustiveness classical 86%. Thus can be concluded that
use of strategy “Know-Want to know-Learned (KWL)” can improve learning
outcomes science students class IV SDN 42 Mataram Academic Year 2015/2016.

Key words: Strategy “Know-Want to know-Learned (KWL)”, Learning outcomes
science
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A. Pendahuluan
Pendidikan merupakan proses pendewasaan sekaligus proses pembentukan

pribadi dan karakter manusia. Sehingga pendidikan merupakan salah satu unsur
penting dalam kehidupan manusia. Pada satu fokus yang lebih khusus, yaitu
pendidikan formal (sekolah), manusia diberikan dasar-dasar pengetahuan sebagai
pegangan dalam menjalani hidup dan menghadapi kenyataan hidup. Melalui
pendidikan sekolah itulah, manusia melatih kedewasaan dan mengasah
intelektualitas serta kompetensinya dalam tanggung jawab dan kesadaran.

Berbicara proses pembelajaran tentunya tidak akan terlepas dari guru sebagai
pengajar dan siswa sebagai peserta didik. Dalam proses pembelajaran baik guru
maupun siswa mempunyai tujuan yang sama yaitu ingin mencapai keberhasilan.
Bagi guru keberhasilan yang dimaksud adalah dapat meningkatkan proses
pembelajaran sehingga siswa dapat meningkatkan hasil belajarnya, berprestasi
dan dapat meningkatkan daya intelektual dan daya emosional. Bagi siswa
keberhasilan yang dimaksud adalah mampu berhasil meraih prestasi belajar.

Didalam pencapaian keberhasilan proses pembelajaran tersebut, guru
memiliki peranan yang cukup penting. Hal ini disebabkan guru selain sebagai
orang yang berperan dalam proses transformasi pengetahuan dan keterampilan,
juga memandu jalannya proses pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran
pada dasarnya tidak lain ialah proses mengkoordinasi sejumlah komponen
(tujuan, bahan, strategi/metode, alat, media) agar satu sama lain saling
berhubungan dan saling berpengaruh sehingga menumbuhkan kegiatan belajar
pada siswa seoptimal mungkin agar tujuan yang diharapkan tercapai.

Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui hasil wawancara peneliti
dengan Sudarmadji S.Pd selaku wali kelas IV, proses pembelajaran yang berjalan
di SDN 42 Mataram saat ini masih sering terpusat pada guru (Teacher centered)
dan metode  pembelajaran yang digunakan monoton. Guru biasa mengajar
dengan metode ceramah, tanya jawab dan terkadang menggunakan LCD sebagai
media pembelajaran. Selain itu, guru jarang menggunakan media dalam proses
pembelajaran hanya pada mata pelajaran tertentu saja. Guru juga jarang
melibatkan siswa dalam proses pembelajaran sehingga siswa menjadi bosan,
mengantuk, pasif, hanya mencatat saja serta lebih memilih untuk bermain
daripada mendengarkan penjelasan guru. Hasil belajar yang diperoleh dengan
pembelajaran seperti ini ternyata kurang optimal. Ini ditunjukkan dari hasil
ulangan akhir semester I siswa kelas IV di SDN 42 Mataram tahun ajaran
2015/2016 yang masih memperoleh nilai rata-rata dibawah dibawah 70 dimana
Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM)  untuk setiap mata pelajaran di SDN 42
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Mataram adalah 70. Salah satu mata pelajaran yang memiliki nilai terendah
adalah mata pelajaran IPA dari lima mata pelajaran lainnya yaitu mencapai
40,875 dengan ketuntasan klasikal 22,5%.

Berdasarkan wawancara, beberapa mata pelajaran yang memiliki materi yang
cukup padat seperti mata pelajaran IPA yang keberhasilannya dipengaruhi oleh
keterampilan  membaca. Kegiatan membaca dalam pembelajaran  khususnya
membaca  pemahaman  kurang diminati oleh siswa, dengan bukti kurangnya
kemauan dan  minat  siswa  dalam  membaca  dan siswa  kurang  bisa
berkonsentrasi  dalam membaca materi pelajaran, disebabkan karena lingkungan
kelas  yang  kurang  mendukung atau  banyak  siswa  yang  ribut.  Disamping hal
tersebut daya  tahan  membaca  siswa yang  berkurang,  disebabkan  siswa
mudah bosan apabila ditugaskan untuk membaca materi pelajaran yang padat,
dan  siswa  kurang  mampu  memahami teks bacaan  yang  dibacanya.
Sehubungan dengan  wawancara  tersebut  peneliti  akan menggunakan  strategi
Know -Want  to Know-Learned (KWL) Salah  satu  strategi  yang  dapat
meningkatkan  minat siswa dalam membaca materi pelajaran. Strategi Know-
Want  to  Know-Learned (KWL) memberikan  kesempatan  kepada siswa
mengenai  tujuan  membaca  dan memberikan  suatu  peran  aktif  siswa sebelum,
saat  dan  sesudah  membaca. Strategi  ini  membantu  siswa memikirkan
informasi baru yang diterimanya. Strategi ini juga  bisa  memperkuat
kemampuan  siswa mengembangkan  pertanyaan  tentang berbagai  topik.  Siswa
juga  bisa  menilai hasil  belajar  mereka  sendiri.  Strategi  ini juga
dikembangkan  untuk  membantu  guru menghidupkan latar belakang
pengetahuan dan minat siswa pada suatu topik. Dengan meningkatnya
pemahaman siswa diharapkan juga dapat meningkatkan hasil belajar siswa.

Oleh karenanya peneliti melakukan penelitian dengan judul : “Penggunaan
Strategi Know-Want to Know-Learned (KWL) dalam Peningkatan Hasil Belajar
IPA siswa kelas IV SDN 42 Mataram Tahun Ajaran 2015/2016”.

Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu: “Apakah
penggunaan Strategi Know- Want to Know- Learned (KWL) dapat meningkatkan
hasil belajar IPA siswa kelas IV SDN 42 Mataram Tahun Ajaran 2015/2016?”

Adapun cara pemecahan masalah rendahnya hasil belajar IPA siswa kelas IV
di SDN 42 Mataram tahun ajaran 2015/2016 akan dipecahkan dengan
menggunakan Strategi  “Know – Want to know – Learned” (KWL) melalui
langkah-langkah sebagai berikut:
1. Pembelajan dimulai dengan kegiatan sumbang saran pengetahuan dan

pengalaman sebelumnya tentang suatu topic / brainstorming,  Guru dapat
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memunculkan media, dan mengajukan pertanyaan seperti Apa yang kalian
ketahui tentang …?.

2. Setelah kegiatan sumbang saran selesai, siswa menuliskan tentang apa yang
diketahuinya tentang topik tersebut, siswa dapat mengungkapkan apapun
yang terkait dengan topik pada tabel Know (K).

3. Guru menuntun siswa menyusun tujuan khusus membaca dengan cara
menugaskan siswa membuat pertanyaan seputar apa yang ingin mereka
ketahui tentang topik yang diberikan oleh guru, atau dapat memilih beberapa
pertanyaan yang tersedia dipapan tulis yaitu pertanyaan yang sudah disusun
sebelumnya oleh guru. Pertanyaan tersebut ditulis pada tabel Want to Know
(W).

4. Setelah itu siswa mencatat informasi yang telah mereka pelajari pada tabel
Learned (L).

5. Mengindentifikasi sisa pertanyaan yang belum terjawab, kegiatan ini dapat
dilakukan dengan diskusi.

B. Kajian Pustaka dan Hipotesis Tindakan
Teori yang relevan dalam penelitian ini sebagai berikut.
1. Teori belajar Konstruktivisme

Menurut Thobroni (2012: 108) teori belajar konstruktivisme adalah
sebuah teori yang memberikan kebebasan terhadap manusia yang ingin
belajar atau mencari kebutuhannya dengan kemampuan untuk menemukan
keinginan atau kebutuhannya tersebut dengan bantuan fasilitasi orang lain.
Sedangkan menurut Tran Vui dalam Thobroni (2012: 108) konstruktivisme
adalah suatu filsafat belajar yang dibangun atas pengalaman-pengalaman
sendiri. Adapun tujuan teori konstruktivisme menurut Thobroni (2012: 108)
adalah sebagai berikut:
a. Mengembangkan kemampuan siswa untuk mengajukan pertanyaan dan

mencari sendiri jawaban dari pertanyaannya.
b. Membantu siswa untuk mengembangkan pengertian dan pemahaman

konsep secara lengkap.
c. Mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi pemikir yang

mandiri. Lebih menekankan pada proses belajar bagaimana belajar itu.
2. Strategi Know - Want to Know – Learned (KWL)

a. Menurut Suyadi (2012: 13), Strategi dapat dimaknai sebagai perencanaan
yang berisi serangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan,
strategi dalam konteks pendidikan mengarah kepada hal yang lebih
spesifik, yakni khusus pada pembelajaran. Jadi strategi adalah
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perencanaan yang didesain untuk memberikan suasana kondusif kepada
siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran.

b. KWL merupakan kepanjangan dari Know yang berarti mengetahui, Want
yang berarti ingin, dan Learn yang berarti belajar. Jadi, strategi KWL
merupakan suatu strategi yang dapat membuat anak berfikir tentang apa
yang diketahui suatu topik, dan apa yang ingin diketahui tentang topik.

c. Langkah-langkah strategi KWL memiliki tiga  langkah  pokok,  yaitu
menggali  latar  belakang  pengetahuan  siswa  dengan  cara
brainstorming,  kemudian menentukan  hal-hal  yang  ingin  diketahui
dengan  merumuskan  pertanyaan  yang berkaitan  dengan  teks yang
akan  dibaca,  dan  yang  terakhir  menentukan  hal-hal  yang telah
dipelajari  dengan  cara  menjawab  pertanyaan  yang  telah  mereka
rumuskan  pada langkah sebelumnya.

3. Hasil Belajar
Hasil belajar seringkali digunakan sebagai ukuran untuk mengetahui

seberapa jauh seseorang menguasai bahan yang sudah diajarkan. Hasil belajar
menurut Winkel yang dikutip Purwanto (2008: 45), perubahan yang
mengakibatkan manusia berubah dalam sikap dan tingkah lakunya.Aspek
perubahan itu mengacu pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotor.

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang
dilakukan oleh:

1. Fitri Apriliawati (A 510100177) S1 PGSD Universitas Muhammadiyah
Surakarta yang berjudul “Peningkatan Keterampilan Membaca Intensif
melalui Strategi Know-Want To Know-Learned (KWL) Pada Siswa Kelas III
MI Muhammadiyah Ngasem Tahun Pelajaran 2013/2014”

2. Yuli Amalia Sari (090210204136) S1 PGSD Universitas Jember yang
berjudul “Penerapan Strategi Know-Want To Know-Learned (KWL) dan
Media Gambar untuk Meningkatkan Keterampilan Membaca Pemahaman
Siswa Kelas III SDN Sempusari 01”

Kerangka berfikir pada penelitian ini yaitu Berhasilnya suatu
pembelajaran ditentukan oleh beberapa factor diantaranya strategi pembelajaran.
Untuk membuat siswa belajar maka pendidik harus merencanakan dan mendesain
suatu pembelajaran sehingga pembelajaran tersebut dapat mencapai tujuan
pembelajaran secara efektif dan efisien. Pembelajaran IPA hendaknya didesain
untuk dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk menumbuh
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kembangkan kemampuan mereka secara maksimal. Pembelajaran IPA yang pada
umumnya dilakukan hanya dengan menggunakan metode ceramah, pemberian
tugas, mencatat, dan lain-lain dianggap membosankan oleh siswa terutama siswa
Sekolah Dasar yang pada dasarnya masih ingin bermain, maka dibutuhkan sebuah
strategi pembelajaran yang menyenangkan sehingga mempermudah pemahaman
siswa terhadap materi IPA yang disampaikan.

Strategi pembelajaran yang dapat membantu siswa dalam belajar IPA
adalah strategi “KWL” (Know-Want to Know-Learned). Strategi KWL adalah
strategi  membaca  dengan  tiga  langkah  pokok,  yaitu menggali  latar  belakang
pengetahuan  siswa  dengan cara  brainstorming,  kemudian menentukan  hal-hal
yang  ingin  diketahui  dengan  merumuskan  pertanyaan  yang berkaitan  dengan
teks  yang  akan  dibaca,  dan  yang  terakhir  menentukan  hal-hal  yang telah
dipelajari  dengan  cara  menjawab  pertanyaan  yang  telah  mereka  rumuskan
pada langkah sebelumnya.

Strategi ini berguna untuk  penjelajahan  sebuah  topik  dan  isi  bacaan
secara  cepat yang memungkinkan  mampu meningkatkan minat baca siswa
terhadap materi-materi pelajaran. Strategi ini juga membantu peserta didik
memikirkan informasi baru yang diterimanya. Strategi KWL bisa memperkuat
kemampuan siswa mengembangkan  pertanyaan  tentang  berbagai  topik.  Siswa
juga  bisa  menilai  hasil belajar mereka sendiri. Sehingga pembelajaran dapat
berlangsung lebih efektif dan efisien sesuai dengan kompetensi yang diharapkan
dalam pembelajaran IPA dan pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar
siswa.

Berdasarkan kerangka berfikir diatas, hipotesis tindakan penelitian ini
adalah jika strategi Know- Want to Know- Learned (KWL) digunakan pada mata
pelajaran IPA pada topik  Energi Panas dan Energi Bunyi, maka dapat
meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SDN 42 Mataram Tahun Ajaran
2015/2016.

C. Metode Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di SDN 42 Mataram pada kelas IV,
Penelitian ini telah dilaksanakan pada semester genap Tahun ajaran 2015/2016.
Adapun waktu pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut:
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a. Penyusunan proposal dimulai pada mulai November 2015 sampai januari
2016.

b. Siklus I dilaksanakan pada tanggal 01, 02 dan 04 Maret 2016.
c. Siklus II dilaksanakan pada tanggal 07, 10 dan 12 Maret 2016.
d. Penyusunan skripsi dilaksanakan pada bulan April sampai Juni 2016.

Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah siswa kelas IV SDN 42
Mataram yang berjumlah 40 orang yang terdiri dari 22 siswa laki-laki dan 18
siswa perempuan. Observer dalam penelitian ini adalah guru wali kelas IV SDN
42 Mataram yaitu, Sudarmadji, S.Pd.

Faktor-faktor yang menjadi fokus dalam penelitian ini diantaranya adalah
faktor guru, yang diteliti adalah kemampuan guru melakukan pembelajaran
dikelas dengan menerapkan Strategi “Know-Want to Know-Learned” (KWL) dan
factor siswa yaitu aktivitas siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dengan
Strategi “Know-Want to Know-Learned”(KWL) serta hasil belajar IPA siswa
setelah mengikuti kegiatan pembelajaran IPA  dengan strategi “Know-Want to
Know-Learned”(KWL).

Variabel penelitian ini dibagi menjadi variabel tindakan dan variabel
harapan. Definisi operasional variabel tindakan yaitu Strategi KWL merupakan
strategi  membaca  dengan  tiga  langkah  pokok,  yaitu menggali  latar  belakang
pengetahuan  siswa  dengan  cara  brainstorming,  kemudian menentukan  hal-hal
yang  ingin  diketahui  dengan  merumuskan  pertanyaan  yang berkaitan  dengan
teks  yang  akan  dibaca,  dan  yang  terakhir  menentukan  hal-hal  yang telah
dipelajari  dengan  cara  menjawab  pertanyaan  yang  telah  mereka  rumuskan
pada langkah sebelumnya. Sedangkan definisi variabel harapan yaitu Hasil
belajar IPA dalam penelitian ini adalah nilai siswa kelas IV SDN 42  Mataram
tahun ajaran 2015/2016 yang diperoleh setelah siswa mengikuti kegiatan
pembelajaran IPA  dengan menerapkan strategi Know- Want to Know- Learned
pada materi Energi Panas dan Energi Bunyi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian
ini dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri dari 4 tahapan yaitu
perencanaan, pelaksanaan ,pengamatan (observasi dan evaluasi), serta refleksi.
Pelaksanaan setiap siklus 3 kali pertemuan dengan alokasi waktu yang sama
yaitu 2 x 35 menit untuk setiap pertemuan.

Metode pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut.
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1. Sumber data dan Jenis data
Sumber data dalam penelitian ini berasal dari seluruh siswa kelas IV dengan
jumlah 40 orang, serta peneliti sebagai pengajar dan observer yaitu guru kelas
IV SDN 42 Mataram. Adapun jenis-jenis data sebagi berikut:
a. Data kualitatif, berupa hasil observasi aktivitas guru dan belajar siswa

selama proses pembelajaran dikelas berlangsung.
b. Data kuantitatif, berpa skor hasil tes atau evaluasi belajar yang diberikan

pada setiap akhir siklus.
2. Cara pengumpulan data

a. Observasi
Observasi merupakan teknik mengumpulkan data dengan cara

mengamati setiap kejadian yang sedang berlangsung dan mencatatnya
pada lembar observasi yang telah dibuat .

b. Tes
Selain observasi, pada penelitian ini digunakan teknik pengumpulan

data yakni teknik tes. Tes didefinisikan sebagai sejumlah tugas yang
harus dikerjakan oleh yang dites. Bentuk tes yang digunakan berupa tes
pilihan ganda.

c. Metode Dokumentasi
Metode dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data dengan

mencatat dat-data yang sudah ada. Dalam penelitian ini, metode
dokumentasi telah dilakukan dengan menggunakan kamera sebagai alat
untuk merekama situasi belajar siswa dikelas dari awal hingga akhir.

Instrument yang digunakan untuk pengumpulan data yaitu:

1. Tes hasil belajar
Tes hasil belajar merupakan instrumen pengumpulan data untuk

mengukur kemampuan siswa dalam aspek kognitif, atau tingkat penguasaan
terhadap materi pelajaran.

2. Lembar pengamatan (observasi)
a. Lembar observasi aktivitas guru

Lembar observasi aktivitas guru dipergunakan untuk mengamati
aktivitas guru dalam mengelola kegiatan pembelajaran. Dalam penelitian
ini, lembar observasi aktivitas guru yang dimaksud adalah lembar yang
digunakan untuk mengamati aktivitas guru dalam pembelajaran IPA
dengan Strategi “Know-Want to Know-Learned”

b. Lembar observasi aktivitas siswa
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Lembar observasi aktivitas siswa dipergunakan untuk mengamati aktivitas
siswa dalam kegiatan pembelajaran selama mengikuti pembelajaran
dengan menggunakan strategi Know- Want to Know- Learned (KWL).

Teknik analisis data yang digunakan sebagai berikut.

1. Teknik analisis data hasil belajar siswa
Analisis hasil belajar siswa dilakukan setelah memperoleh hasil belajar

siswa. Data tersebut dianalisis dengan mencari ketuntasan belajar yang
diperoleh secara kuantitatif dengan rumus uji ketuntasan yaitu:
a. Ketuntasan individu

siswa dalam proses belajar mengajar dikatakan tuntas secara individu
apabila mampu memperoleh nilai ≥ 70 sebagai standar ketuntasan belajar
minimal. Nilai akhir individual per siswa ditentukan dengan rumus
sebagai berikut:

b. Ketuntasan klasikal

c. Menghitung Nilai Rata-rata
Mean atau rata-rata diperoleh dengan menjumlahkan seluruh skor

dibagi dengan banyaknya subjek.

N

X
X


Keterangan:

X : Nilai rata-rata
∑ X : Jumlah seluruh skor
N : Subjek

2. Teknik analisis aktivitas guru dalam pembelajaran
a. Menentukan skor aktivitas guru

Untuk menentukan data hasil observasi aktivitas guru dalam
pembelajaran dilakukan dengan menilai setiap deskriptor dari setiap
indikator dengan mengikuti aturan:

Nilai =

Skor Perolehan
x 100

Skor Maksimal

P =

∑ Siswa yang tuntas belajar
x 100 %

∑ Siswa
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 Nilai 4 diberikan jika indikator terlaksana dengan sangat baik yaitu
diberikan jika >75% guru dianggap telah melakukan deskriptor yang
sedang diamati.

 Nilai 3 diberikan jika indikator terlaksana dengan baik yaitu
diberikan jika >50% - <75% guru dianggap telah melakukan
deskriptor yang sedang diamati.

 Nilai 2 diberikan jika indikator terlaksana dengan cukup baik yaitu
diberikan jika >25% - <50% guru dianggap telah melakukan
deskriptor yang sedang diamati.

 Nilai 1 diberikan jika indikator terlaksana dengan kurang baik yaitu
diberikan jika >25% guru dianggap telah melakukan deskriptor yang
sedang diamati.

b. Menentukan skor aktivitas maksimal yang ideal
 Banyaknya aspek yang diamati = 6
 Skor maksimal setiap indikator = 4
 Banyaknya indikator = 18
Jadi untuk skor maksimal ideal (SMi) adalah 4 x 18 = 72

c. Menentukan Mi (Mean ideal) dan SDi (Simpangan deviasi ideal) dengan
rumus sebagai berikut:

Mi =
2

1
(skor tertinggi + skor terendah)

= 2

1

(72 + 18)
=  45

SDi = 3

1

x Mi

= 3

1

x 45
= 15

d. Menentukan kriteria aktivitas guru
Kriteria untuk menentukan aktivitas guru ditunjukkan pada tabel

dibawah ini:
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Tabel 3.1 Pedoman Kriteria Aktivitas Guru
Interval Interval Skor Kategori

Mi + 1,5 SDi ≤ M ≤ SMi 67,5 ≤ M ≤ 72 Sangat baik
Mi + 0,5 SDi ≤ M < Mi + 1,5 SDi 52,5 ≤ M < 67,5 Baik
Mi– 0,5 SDi ≤ M < Mi +0,5 SDi 37,5 ≤ M <52,5 Cukup Baik

Mi − 1.5 SDi ≤ M < Mi − 0,5 SDi 22,5 ≤ M < 37,5 Kurang Baik
0 ≤ M < Mi – 1,5 SDi 0 ≤ M < 22,5 Tidak Baik

3. Teknik analisis aktivitas belajar siswa
a. Menentukan skor aktivitas guru

Untuk menentukan data hasil observasi aktivitas siswa secara klasikal
dalam pembelajaran dilakukan dengan menilai setiap indikator dari setiap
aspek yang dinilai dengan mengikuti aturan:
 Skor 4 diberikan jika X ≥ 75% (>30 orang siswa)
 Skor 3 diberikan jika 50% < X ≤ 75% (20-30 orang siswa)

 Skor 2 diberikan jika 25% < X ≤ 50% (10-20 orang siswa)
 Skor 1 diberikan jika X ≤ 25% (<10 orang siswa)
Keterangan
X  =  Banyaknya siswa yang aktif melakukan aktivitas sesuai.

b. Mencari Skor Maksimal ideal (SMi)
SMi = Nilai Maksimum x Jumlah indiator penilaian dimana:
- Banyak aspek yang diamati : 6
- Skor maksimal tiap indikator : 4
- Banyaknya indikator : 18
Jadi, Skor Maksimal Ideal (SMi) = 4 x 18 = 72

c. Analisis data aktivitas belajar siswa menggunakan Mi (Mean Ideal) dan
SDi (Standar Deviasi Ideal)

Mi   = ½ x (skor maksimal + skor minimal)
= ½ x (72 + 18)
= 45

SDi = x Mi

= x  45

= 15
(Nurkancana dan Sunartana, 1990: 100)
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Interval Interval Skor Kategori
Mi + 1,5 SDi ≤ M ≤ SMi 67,5 ≤ M ≤ 72 Sangat Aktif

Mi + 0,5 SDi ≤ M < Mi + 1,5 SDi 52,5 ≤ M < 67,5 Aktif
Mi – 0,5 SDi ≤ M < Mi + 0,5 SDi 37,5 ≤ M < 52,5 Cukup Aktif
Mi − 1.5 SDi ≤ M < Mi − 0,5 SDi 22,5 ≤ M < 37,5 Kurang Aktif

0 ≤ M < Mi – 1,5 SDi 0 ≤ M < 22,5 Tidak Aktif

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Hasil penelitian yan diperoleh sebagai berikut.
1. Siklus I

a. Jumlah skor rata-rata aktivitas guru sebesar 52 dengan kategori cukup
baik.

b. Jumlah rata-rata skor aktivitas siswa sebesar 44,5 dengan kategori cukup
aktif.

c. Ketuntasan klasikal sebesar 66,67%. Jumlah siswa yang tuntas sebanyak
26 orang dari 39 orang siswa yang mengikuti evaluasi, dan terdapat 13
orang siswa yang belum tuntas. Nilai rata-rata kelas sebesar 67,78. Hasil
yang diperoleh pada siklus I ini belum menunjukkan pencapaian hasil
yang diharapkan yakni KKM ≥ 70 dan ketuntasan klasikal sebesar 80%

d. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka penelitian dilanjutkan ke
siklus berikutnya yaitu siklus II.

2. Siklus II
a. Jumlah skor rata-rata aktivitas guru sebesar 60 dengan kategori baik.
b. Jumlah rata-rata skor aktivitas siswa sebesar 58 dengan kategori aktif.
c. Ketuntasan klasikal sebesar 86%. Jumlah siswa yang tuntas sebanyak 33

orang dari 38 orang siswa yang mengikuti evaluasi, dan terdapat 5 orang
siswa yang belum tuntas. Nilai rata-rata kelas sebesar 75.81. Hasil yang
diperoleh pada siklus II ini sudah menunjukkan pencapaian hasil yang
diharapkan yakni ketuntasan klasikal ≥ 80% dan mencapai KKM ≥ 70.

d. Hasil tersebut menunjukkan adanya peningkatan hasil dari siklus I ke
siklus II serta telah memenuhi kriteria yang ditetapkan. Oleh karena itu,
penelitian dihentikan pada siklus II.

Adapun ringkasan dari hasil penelitian siklus I dan siklus II yang
memuat rata-rata skor hasil belajar siswa, aktivitas guru dan aktivitas belajar
siswa dapat dilihat pada tabel berikut:
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Siklus

Aktivitas guru
Aktivitas

belajar siswa
Nilai Rata-
rata hasil

belajar siswa

Ketuntas
an

Klasikal
Rata –

rata
Kriteria

Rata-
rata

Kriteria

I 52
Cukup
Baik

44,5
Cukup
Aktif

67.78 66,67%

II 60 Baik 58 Aktif 75,81 86%
Peningkatan 8 13,5 8,03 19,3%

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa hasil aktivitas guru dari siklus I
sebesar 52 yang dikategorikan cukup baik, kemudian meningkat pada siklus II
menjadi 60 yang berkategori Baik. Hasil aktivitas siswa siklus I sebesar 44,5
dikategorikan cukup aktif meningkat menjadi 58 pada siklus II dikategorikan
aktif. Sedangkan ketuntasan klasikal belajar siswa yang diperoleh dari standar
KKM sebesar 75 yaitu sebesar 66,67% pada siklus I meningkat menjadi 86%
pada siklus II. Jadi peningkatan ketuntasan klasikal dari siklus I ke siklus II
sebesar 19,3%.

E. Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan hasil dan tujuan dari penelitian ini maka dapat disimpulkan

bahwa:
1. Penggunaan Strategi Know – Want to Know – Learned (KWL) dapat

meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas IV SDN 42 Mataram Tahun
ajaran 2015/2016 pada pokok bahasan Energi Panas dan Energi Bunyi.
Peningkatan hasil belajar siswa terlihat dengan adanya peningkatan rata-rata
kelas untuk siklus I yaitu sebesar 67,78 dengan ketuntasan klasikal sebesar
66,67%. Meningkat pada siklus II, rata-rata kelas sebesar 75,81 meningkat
8,03 poin dari siklus I serta peningkatan ketuntasan klasikal 86% meningkat
19,3% dari siklus I.

2. Peningkatan aktivitas belajar siswa terlihat dari adanya peningkatan skor rata-
rata aktivitas belajar siswa yaitu untuk siklus I sebesar 44,5 dengan kriteria
cukup aktif menjadi 58 pada siklus II dengan kriteria aktif meningkat 13,5
poin dari siklus I.

3. Peningkatan aktivitas guru terlihat dari adanya peningkatan skor rata-rata
aktivitas guru yaitu untuk siklus I sebesar 52 dengan kriteria cukup baik
menjadi 60 pada siklus II dengan kriteria baik meningkat 8 poin dari siklus I.
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Saran-saran yang dpat dikemukakan oleh peneliti dari hasil penelitian ini
adalah sebagai berikut:

1. Bagi guru, Strategi Know – Want to Know – Learned (KWL) dapat digunakan
sebagai strategi alternatif dalam proses pembelajaran di kelas.

2. Dalam menerapkan Strategi Know – Want to Know – Learned (KWL) harus
benar-benar diperhatikan beberapa hal, yaitu:
a. Alokasi waktu diatur sebaik mungkin sehingga tiap tahapan pembelajaran

dapat berlangsung secara optimal.
b. Pengarahan yang diberikan kepada siswa dalam menyusun pertanyaan

agar sesuai dengan tujuan pembelajaran.
c. Media yang digunakan harus sesuai supaya menunjang proses

pembelajaran karena berkaitan dengan pencapaian tujuan pembelajaran.
d. Dalam memberikan bimbingan individu maupun kelompok harus merata.

3. Bagi peneliti lain yang ingin meneliti dengan menerapkan Strategi Know –
Want to Know – Learned (KWL) diharapkan dapat menerapkannya pada kelas
yang berbeda dan mata pelajaran yang berbeda.
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