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ABSTRAK 
 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya aktivitas dan hasil belajar 
siswa pada mata pelajaran IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) siswa kelas IV SD 
Negeri 37 Mataram, hal ini dikarenakan guru dalam proses belajar mengajar 
hanya menggunakan metode ceramah sehingga pembelajaran masih didominasi 
oleh guru dan hanya berpusat kepada guru sebagai pemberi informasi. Penelitian 
ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar IPA dengan 
penerapan metode Modelling The Way pada siswa kelas IV SD Negeri 37 
Mataram tahun pelajaran 2015/2016. Jenis penelitian ini adalah Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK) yang terdiri dari dua siklus, dan setiap siklus terdiri dari 
empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, evaluasi dan 
refleksi. Data dikumpulkan menggunakan lembar observasi aktivitas guru, lembar 
observasi aktivitas siswa dan tes hasil belajar siswa. Keseluruhan data dianalisis 
secara kualitatif dan kuantitatif. Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV 
SD Negeri 37 Mataram berjumlah 33 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
skor aktivitas guru mengalami peningkatan yaitu dari siklus I memperoleh skor 15 
berkategori sangat baik, pada siklus II memperoleh skor 16 berkategori sangat 
baik. Sedangkan aktivitas belajar siswa terjadi peningkatan dari siklus I yaitu 
memperoleh skor 39 dengan kategori kurang aktif, pada siklus II menjadi 57 
dengan kategori aktif. Demikian pula dengan ketuntasan klasikal siklus I yaitu 
55% mengalami peningkatan pada siklus II sebesar 82%. Dari hasil yang 
diperoleh dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan metode 
Modelling The Way dapat meningkatkan aktivitas dan hasil  belajar IPA siswa 
kelas IV SD Negeri 37 Mataram tahun pelajaran 2015/2016.  
 
Kata Kunci: Modelling The Way, Aktivitas Belajar, Hasil Belajar IPA. 
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ABSTRACT 
 

The background of this research is the very low level of activities and 
learning achievement of grade four students of SD Negeri 37 Mataram in Sciences 
subject. This is due to the method of teaching and learning used by the teacher is 
only by lecturing so that the teaching and learning is dominated by the teacher or 
teacher-centred learning. This research is aimed at improving the level of activity 
and sciences learning achievement subject by applying the Modelling the Way 
method for students of grade four of SD Negeri 37 Mataram in academic year 
2015/2016. This research is classroom action research conducted in two cycles 
each of which has four stages; planning, action, observation, and evaluation, and 
reflection. The data were collected through observing the teacher’s activity with 
observation sheet, students’ activities and through testing. All data were analysed 
qualitatively and quantitatively. The subject of this research are 33 grade four 
students of SD Negeri 37 Mataram. The research showed that the score of 
teachers’ activity improve from 15 (categorized as very good) in cycle one into 16 
(categorized as very good) in cycle two. While the learning activity of student had 
increase from 39 (as less active) into 57 (active). The class achievement of the 
class increase from 55% in cycle one into 82% in cycle two. From these facts this 
research conclude that Modelling the Way method can improve the activity and 
sciences learning achievement of grade four students of SD Negeri 37 in academic 
year 2015/2016. 
 
Keywords: ModellingThe Way, Learning Activity, Sciences Learning 

Achievement 
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A. Pendahuluan 

Pembelajaran mengandung arti suatu kegiatan yang dilaksanakan guru 
dan siswa secara bersama-sama. Inti dari pembelajaran tersebut adalah terjadi 
proses memberi dan menerima, diakhiri evaluasi yang sengaja dilakukan guru 
untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pemahaman siswa. 

Metode pembelajaran seringkali diabaikan oleh guru dalam proses 
pembelajaran, padahal metode pembelajaran adalah salah satu cara yang dapat 
digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam 
kegiatan nyata agar tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan tercapai 
secara optimal. Dalam proses belajar penggunaan metode pembelajaran 
merupakan salah satu faktor yang penting dalam mengaktifkan siswa. 
Penggunaan metode pembelajaran yang memiliki kontribusi tinggi untuk 
pemahaman konsep IPA belum dimanfaatkan secara optimal oleh guru dalam 
proses pembelajaran yang mengakibatkan rendahnya pemahaman siswa 
terhadap konsep IPA yang selanjutnya berdampak pada hasil belajar siswa.  

Berdasarkan fakta di lapangan menunjukkan bahwa dalam kegiatan 
pembelajaran pada mata pelajaran IPA, siswa masih banyak mengalami 
kesulitan. Hal ini dibuktikan dengan hasil belajar yang diperoleh siswa masih 
rendah. Berdasarkan hasil observasi terhadap hasil belajar siswa kelas IV SD 
Negeri 37 Mataram tahun pelajaran 2015/2016 khususnya mata pelajaran IPA 
menunjukan nilai ulangan semester mata pelajaran IPA pada kelas IV tahun 
pelajaran 2015/2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
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Tabel Daftar Nilai Ulangan Semester Mata Pelajaran IPA Kelas                                             
IV SD Negeri 37 Mataram Tahun Pelajaran 2015/2016 

No Nilai Kriteria Ketuntasan 
Minimal (KKM) 

Jumlah Siswa 

1 57,5 75 1 
2 60 75 2 
3 62,5 75 1 
4 65 75 3 
5 67,5 75 3 
6 70 75 8 
7 71,5 75 1 
8 72,5 75 4 
9 75 75 4 

10 76,5 75 1 
11 77,5 75 1 
12 80 75 2 
13 82,5 75 1 
14 87,5 75 1 

Jumlah 33 
Nilai Rata-rata 71% 

Ketuntasan Belajar Klasikal 30% 
Sumber: Data nilai ulangan semester guru kelas IV SD Negeri 37 Mataram            

         tahun pelajaran 2015/2016. 
 

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa 70% siswa yaitu 23 
orang siswa belum memenuhi KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) sedangkan 
30% siswa yaitu 10 orang siswa lainnya sudah memenuhi KKM dengan 
standar nilai 75. Dari hasil tersebut dapat diambil suatu kesimpulan yaitu 
ketuntasan belajar IPA siswa kelas IV SD Negeri 37 Mataram tahun pelajaran 
2015/2016 masih rendah karena ada beberapa siswa yang belum mencapai 
KKM yang telah ditetapkan oleh sekolah yaitu 75. 

Salah satu faktor penyebab rendahnya hasil belajar siswa adalah 1) 
masih banyak siswa yang sulit untuk memahami maksud dan tujuan soal yang 
diberikan oleh guru, 2) siswa kurang percaya diri baik dalam bertanya, 
menyampaikan pendapat atau ide, 3) masih banyak siswa yang kurang 
tanggap (merespon) materi yang disampaikan oleh guru, 4) pembelajaran 
masih didominasi oleh guru dan hanya berpusat kepada guru sebagai pemberi 
informasi sehingga siswa menjadi kurang aktif dalam mengikuti proses 
pembelajaran karena hanya diberi penjelasan dan catatan, 5) metode yang 
digunakan guru dalam proses belajar mengajar hanya menggunakan metode 
ceramah. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti berupaya mengatasi 
permasalahan tersebut adalah dengan menerapkan metode Modelling The 
Way. Menurut Dep Dik Bud, 1993 (dalam Haris, 2012) metode Modelling The 
Way sebagai metode pengajaran adalah suatu metode pengajaran yang 
dilaksanakan dengan cara guru memberikan skenario suatu sub bahasan untuk 
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didemonstrasikan siswa di depan kelas, sehingga menghasilkan ketangkasan 
dengan keterampilan atau skill dan profesionalisme. 

Kelebihan metode Modelling The Way adalah siswa lebih banyak 
diberikan kesempatan untuk mempraktekkan suatu keterampilan melalui 
kegiatan demonstrasi, sehingga aktivitas belajar siswa menjadi lebih aktif 
dalam proses pembelajaran dan akan memperoleh pengalaman belajar. 

Menurut Hamalik (2011) aktivitas belajar merupakan suatu kegiatan 
yang dilakukan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan-pengetahuan, 
nilai-nilai sikap, dan keterampilan pada siswa sebagai latihan yang 
dilaksanakan secara sengaja. 

Berdasarkan latar belakang, maka perlu kiranya dilakukan Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK) mengenai penerapan metode Modelling The Way yang 
diharapkan dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar IPA pada siswa 
kelas IV SD Negeri 37 Mataram tahun pelajaran 2015/2016. 

Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu: 
“Bagaimanakah peningkatan aktivitas dan hasil belajar IPA dengan 
menerapkan metode Modelling The Way pada siswa kelas IV SD Negeri 37 
Mataram tahun pelajaran 2015/2016?” 

Adapun cara pemecahan masalah dalam penelitian ini yaitu rendahnya 
aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas IV SD Negeri 37 
Mataram tahun pelajaran 2015/2016 disebabkan karena guru hanya 
menggunakan metode ceramah dan demonstrasi saja, sehingga aktivitas 
belajar siswa menjadi kurang aktif dan siswa merasa bosan serta tidak nyaman 
berada di kelas. Hal ini juga menyebabkan rendahnya hasil belajar pada mata 
pelajaran IPA kelas IV SD Negeri 37 Mataram tahun pelajaran 2015/2016, 
salah satunya disebabkan karena dalam proses pembelajaran dalam kelas 
masih menggunakan pendekatan yang hanya berpusat pada guru (teacher 
center) dan kurangnya variasi gaya mengajar, akibatnya siswa tidak terlibat 
secara aktif. 

Jika hal ini dibiarkan maka kualitas pembelajaran akan semakin 
menurun dan harus segera dicarikan solusinya. Penerapan Metode Modelling 
The Way dalam pembelajaran diharapkan menjadi alternatif solusi dalam 
mengatasi masalah yang dikemukakan di atas. 

Metode pembelajaran ini merupakan sebuah metode yang menitik 
beratkan pada kemampuan seorang siswa untuk mengembangkan potensi yang 
ada dalam dirinya. Metode Modelling The Way  memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk mempraktekkan keterampilan spesifiknya di depan kelas 
melalui demonstrasi. Siswa diberi waktu untuk menciptakan skenario sendiri 
dan menentukan bagaimana mereka mengilustrasikan keterampilan dan teknik 
yang baru saja dijelaskan. Metode ini menuntut siswa untuk berperan aktif dan 
bersemangat dalam proses pembelajaran sehingga berdampak pada aktivitas 
dan hasil belajar yang meningkat. 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah “Untuk 
meningkatkan aktivitas dan hasil belajar IPA dengan penerapan metode 
Modelling The Way pada siswa kelas IV SD Negeri 37 Mataram tahun 
pelajaran 2015/2016”. 
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Adapun manfaat yang akan diperoleh dalam penelitian ini yaitu: 
1. Bagi Guru 

a. Untuk memudahkan guru dalam menyampaikan materi pelajaran. 
b. Menambah wawasan serta referensi dalam proses pembelajaran. 
c. Sebagai salah satu bahan masukan di dalam perencanaan 

pembelajaran. 
2. Bagi Siswa 

a. Dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa khususnya pada materi 
tentang energi panas dan energi bunyi serta materi tentang energi gerak 
akibat pengaruh udara sehingga siswa mampu mencapai standar 
Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan oleh sekolah. 

b. Dalam proses pembelajaran IPA di kelas, siswa terlibat aktif melalui 
kegiatan praktek sehingga siswa tidak hanya duduk, diam, mendengar, 
mencatat dan menghafal saja yang akan berdampak pada aktivitas 
belajar yang meningkat. 

3. Bagi Sekolah 
a. Dapat dikembangkan dalam mata pelajaran yang lainnya sebagai 

masukan untuk meningkatkan hasil belajar siswa secara keseluruhan. 
b. Dapat dijadikan bahan pertimbangan pemikiran dalam rangka 

perbaikan kualitas pembelajaran sekaligus juga kualitas sekolah. 
c. Dapat dijadikan referensi dalam merancang desain pembelajaran yang 

lebih baik. 
 

B. Kajian Pustaka Dan Hipotesis Tindakan 

Teori yang relevan dalam penelitian ini sebagai berikut. 
1. Aktivitas Belajar dan Hasil Belajar Materi IPA 

a. Aktivitas belajar adalah aktivitas belajar merupakan kegiatan atau 
perilaku yang terjadi selama proses belajar mengajar. Kegiatan-
kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang mengarah pada proses 
belajar seperti bertanya, mengajukan pendapat, mengerjakan tugas-
tugas, dapat menjawab pertanyaan guru dan bisa bekerjasama dengan 
siswa lain, serta tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. 

b. Hasil belajar adalah prestasi belajar yang dicapai peserta didik dengan 
membawa suatu perubahan yang terjadi dalam diri peserta didik dalam 
aspek kognitif, afektif dan psikomotorik sebagai akibat dari belajar. 

c. IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) 
IPA merupakan suatu pengetahuan yang ilmiah, karena IPA 

mempunyai beberapa syarat diantaranya: 1) bersifat objektif, artinya 
pengetahuan itu sesuai dengan kenyataan dari objeknya dan  dapat 
dibuktikan dengan pengamatan, 2) bersifat sistematis, artinya IPA 
mempunyai sistem yang teratur, 3) mengandung metode tertentu yaitu 
metode ilmiah. 

2. Metode Modelling The Way 
a. Metode adalah cara atau jalan yang ditempuh oleh guru untuk 

menyampaikan materi pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran 
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dapat dicapai oleh peserta didik. Metode dalam rangkaian sistem 
pembelajaran memegang peran yang sangat penting. Keberhasilan 
implementasi strategi pembelajaran sangat tergantung pada cara guru 
menggunakan metode pembelajaran, karena suatu strategi 
pembelajaran hanya mungkin dapat diimplementasikan melalui 
penggunaan metode pembelajaran. 

b. Modelling The Way sebuah metode yang menitik beratkan pada 
kemampuan seorang siswa untuk mengembangkan potensi yang ada 
dalam dirinya karena siswa dituntut untuk melakukan kegiatan 
praktek dan mendemonstrasikannya. 

c. Langkah-langkah metode Modelling The Way yaitu: 
1. Guru menjelaskan materi ajar 
2. Guru mempraktekkan atau mendemonstrasikan materi ajar 
3. Guru mencari topik-topik yang menuntut siswa untuk mencoba 

atau mempraktekkan keterampilan yang baru diterangkan  
4. Membagi siswa ke dalam beberapa kelompok kecil  
5. Kelompok-kelompok ini akan mendemonstrasikan suatu 

keterampilan tertentu sesuai dengan skenario yang telah dibuat.  
Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang 
dilakukan oleh: 
1. Penelitian yang dilakukan oleh Juarni Alfiana tahun 2013, dengan 

judul Penerapan Metode Membuat Contoh Praktek (Modelling The 
Way) untuk meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas IV SDN 6 
Peresak tahun pelajaran 2013/2014. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Veti Hidayah tahun 2013, dengan judul 
Penerapan Strategi Modelling The Way Terhadap Pembelajaran IPA 
Kelas 3 SDN 32 Kabupaten Kubu Raya. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Thiya Ismayani tahun 2015, dengan 
judul Penerapan Metode Modelling The Way untuk meningkatkan hasil 
belajar sains siswa pada kelas III SDN 2 Montong Baan tahun 
pelajaran 2014/2015. 

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dimulai dari hasil belajar 
siswa sangat rendah, khususnya pada mata pelajaran IPA. Hal ini 
disebabkan karena masih banyak siswa yang sulit untuk memahami 
maksud dan tujuan soal yang diberikan oleh guru. Selain itu aktivitas 
siswa juga kurang percaya diri baik dalam bertanya maupun 
menyampaikan pendapat atau ide sehingga masih banyak siswa yang 
kurang tanggap (merespon) materi yang disampaikan oleh guru karena 
pembelajaran masih didominasi oleh guru dan hanya berpusat kepada guru 
sebagai pemberi informasi sehingga siswa menjadi kurang aktif dalam 
mengikuti proses pembelajaran karena hanya diberi penjelasan dan catatan 
serta metode yang digunakan guru dalam proses belajar mengajar hanya 
menggunakan metode ceramah serta belum ada inisiatif guru untuk 
menerapkan  metode Modelling The Way yang sesuai untuk mata pelajaran 
IPA, sehingga tujuan kompetensi dasar dan KKM yang telah ditetapkan 
tidak dapat tercapai secara optimal. Pembelajaran dengan menerapkan 
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metode Modelling The Way dapat  menciptakan suasana belajar yang 
menarik dan menyenangkan yang dapat membangkitkan semangat belajar 
siswa, sehingga dapat mendorong rasa ingin tahu siswa. Siswa akan lebih 
memahami yaitu dengan cara melakukan/mempraktikkan sendiri 
dibandingkan hanya mendengar penjelasan guru. Dalam metode Modelling 
The Way ini siswa dituntut untuk melakukan/mempraktikkan sendiri satu 
topik pembelajaran yang akan dibahas kemudian mempresentasikan hasil 
diskusi kelompoknya, sedangkan guru hanya sebagai fasilitator dan 
membantu siswa apabila ada hal yang kurang dimengerti. 

Berdasarkan kerangka berpikir diatas, hipotesis penelitian ini adalah 
jika metode Modelling The Way diterapkan secara optimal dalam 
pembelajaran IPA maka aktivitas dan hasil belajar siswa kelas IV SD 
Negeri 37 Mataram tahun pelajaran 2015/2016 dapat meningkat. 

 

C. Metode Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 37 Mataram pada kelas 
IV. Penelitian telah dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 
2015/2016. Adapun waktu pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut: 
a. Penyusunan proposal dimulai pada bulan 12 Desember 2015 sampai 19 

Maret 2016. 
b. Siklus I dilaksanakan pada tanggal 9, 16 dan 18 April 2016. 
c. Siklus II dilaksanakan pada tanggal 23 dan 25 April 2016. 
d. Penyusunan skripsi dilaksanakan pada bulan Mei sampai Juni 2016. 

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah siswa kelas IV SD 
Negeri 37 Mataram yang berjumlah 33 orang yang terdiri dari 20 orang siswa 
laki-laki dan 13 orang siswa perempuan. Observer dalam penelitian ini adalah 
guru kelas IV SD Negeri 37 Mataram yakni Ibu Lale Dini Sukriani, A.Ma 
dan guru kelas I SD Negeri 37 Mataram yakni Ibu Siti Zaenab, S.Pd. 

Faktor-faktor yang menjadi fokus dalam penelitian ini diantaranya 
faktor guru, yang diteliti adalah kegiatan guru dalam melakukan  proses 
pembelajaran di kelas dengan menerapkan metode Modelling The Way. 
Selain itu faktor siswa, yang diteliti diantaranya hasil belajar IPA siswa 
setelah mengikuti pembelajaran IPA dengan penerapan metode Modelling 
The Way dan aktivitas siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dengan 
penerapan metode Modelling The Way. 

Variabel penelitian ini dibagi menjadi variabel harapan dan variabel 
tindakan. Definisi operasional variabel harapan yaitu aktivitas dan hasil 
belajar, aktivitas belajar yang dimaksud adalah aktivitas belajar siswa dalam 
mengikuti kegiatan pembelajaran dengan penerapan metode Modelling The 
Way yang diamati dengan menggunakan lembar observasi aktivitas siswa 
yang telah dibuat oleh peneliti dan hasil belajar yang dimaksud adalah hasil 
belajar kognitif IPA siswa, yang ditunjukkan dengan nilai yang diperoleh 
siswa dari hasil tes evaluasi setiap akhir siklus, yang telah dirancang sesuai 
dengan materi yang dipelajari siswa setelah siswa tersebut mengikuti proses 
pembelajaran melalui penerapan metode Modelling The Way. Definisi 
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operasional variabel tindakan yaitu metode Modelling The Way, metode 
Modelling The Way yang dimaksud adalah metode pembelajaran yang 
memberi kesempatan kepada siswa untuk berperan aktif dalam proses 
pembelajaran dengan cara melakukan kegiatan praktek tentang materi energi 
panas dan energi bunyi di kelas melalui demonstrasi. 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam 2 siklus. Setiap siklus terdiri 
dari 4 tahap yaitu: perencanaan tindakan (planning), penerapan tindakan 
(action), (c) mengobservasi dan mengevaluasi proses dan hasil tindakan 
(observation and evaluation), dan (d) melakukan refleksi (reflection). 
Pelaksanaan Siklus I terdiri dari 3 kali pertemuan dengan alokasi waktu 2 × 
35 menit dan Pelaksanaan Siklus I terdiri dari 3 kali pertemuan dengan 
alokasi waktu yang sama yaitu 2 × 35 menit. 
Metode pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut. 
1. Sumber Data dan Jenis Data 

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari aktivitas dan hasil 
belajar siswa kelas IV semester genap dengan jumlah 33 orang, serta guru 
yang dalam hal ini yang bertindak sebagai peneliti, yaitu aktivitas guru. 
a. Data kualitatif adalah data hasil observasi dan pengamatan terhadap 

pelaksanaan tindakan yang diperoleh dari data observer pada lembar 
observasi dan pengamatan selama proses pembelajaran. 

b. Data kuantitatif adalah data hasil belajar siswa yang diperoleh dari hasil 
evaluasi dengan menggunakan tes tertulis berupa tes objektif. 

2. Teknik Pengumpulan Data 
a. Observasi 

Observasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 
melakukan pengamatan terhadap segenap aktivitas guru dan siswa 
dalam pembelajaran IPA kelas IV SD Negeri 37 Mataram tahun 
pelajaran 2015/2016 ketika penerapan metode Modelling The Way. 

b. Tes Hasil Belajar 
Tes hasil belajar merupakan tes evaluasi untuk mengetahui 

sejauh mana pemahaman siswa.  
c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang 
dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data berupa RPP 
(Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) yang sesuai dengan penerapan 
metode Modelling The Way, lembar kerja kelompok, lembar evaluasi 
individu, dan dokumentasi setiap kegiatan guru dan siswa pada proses 
pembelajaran. 

Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data yaitu: 
1. Lembar Pengamatan (Observasi) 

a. Lembar Observasi Aktivitas Guru 
Indikator keberhasilan aktivitas guru ditandai dengan 

aktivitas guru minimal berkategori baik pada proses pembelajaran 
dengan menerapkan metode Modelling The Way. Adapun aspek-
aspek yang diamati adalah sebagai berikut: 
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1) Pelaksanaan dan kesiapan belajar 
2) Pemberian  aspek dan motivasi kepada siswa 
3) Pembelajaran metode Modelling The Way 
4) Membimbing kegiatan diskusi kelompok dalam penerapan 

metode Modelling The Way 
5) Demonstrasi kelompok dalam penerapan metode Modelling 

The Way 
6) Mengakhiri pembelajaran 

b. Lembar Observasi Aktivitas Siswa 
Observer akan mengamati aktivitas siswa. Indicator 

keberhasilan aktivitas belajar siswa minimal berkategori aktif pada 
proses pembelajaran. Beberapa aspek penilaian ktivitas belajar 
adalah sebagai berikut: 
1) Kesiapan Siswa dalam Menerima Pelajaran 
2) Antusiasme Siswa dalam Mengikuti Kegiatan Pembelajaran 
3) Interaksi Siswa dengan Guru 
4) Aktivitas Siswa dalam Penerapan Metode Modelling The Way 
5) Partisipasi Siswa dalam Penerapan Metode Modelling The Way 
6) Partisipasi dalam Refleksi Hasil Belajar 

2. Tes Hasil Belajar 
Instrumen yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

tes, dalam bentuk tes objektif yang dibuat oleh peneliti. Tes hasil 
belajar yang digunakan terdiri dari 20 soal tes objektif untuk setiap 
siklus. 

Teknik analisis data yang digunakan sebagai berikut. 
1. Data Hasil Belajar 

a. Ketuntasan Individu 
Hasil belajar merupakan hasil yang dicapai seorang individu 

setelah mengalami proses belajar dalam waktu tertentu. Setiap siswa 
dikatakan tuntas apabila memperoleh nilai ≥75. 
Rumus yang digunakan sebagai berikut: 

NA= 100x
SMi
SA  

(Sumber: Purwanto, 2011) 
Keterangan: 
NA = Nilai Akhir 
SA = Skor yang diperoleh siswa 
SMi = Skor Maksimal ideal 

b. Ketuntasan Klasikal 
Rumus yang digunakan sebagai berikut: 

KK= %100x
N
P

 
(Sumber: Nurkancana dan PPN Sunartana,1990)  
Keterangan: 
KK = Ketuntasan Klasikal 
P = Jumlah siswa yang memperoleh nilai ≥75 
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N = Jumlah siswa yang mengikuti tes  
c. Menghitung Nilai Rata-Rata  

Rumus yang digunakan sebagai berikut: 

M=
N

X  

(Sumber: Nurkancana dan PPN Sunartana, 1990) 
Keterangan: 

 M = Nilai rata-rata hasil belajar siswa 

  X  = Jumlah seluruh skor 
 N = Jumlah siswa yang mengikuti tes 

Hasil nilai rata-rata yang diperoleh siswa pada Siklus I akan 
dibandingkan dengan hasil yang diperoleh siswa pada Siklus II untuk 
mengetahui peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa. 

2. Menghitung Hasil Observasi Kegiatan Pembelajaran 
a. Data Aktivitas Guru 

Untuk menentukan data hasil observasi aktivitas guru 
dalam pembelajaran dilakukan dengan menilai setiap deskriptor 
dari setiap indikator dengan mengikuti aturan: 
1) Skor 3 diberikan jika guru melakukan semua atau tiga deskriptor 

yang telah ditetapkan dari masing-masing indikator. 
2) Skor 2 diberikan jika guru melakukan dua dari deskriptor yang 

telah ditetapkan dari masing-masing indikator. 
3) Skor 1 diberikan jika guru hanya melakukan satu dari deskriptor 

yang telah ditetapkan dari masing-masing indikator. 
4) Skor 0 diberikan jika guru tidak melakukan deskriptor yang 

telah ditetapkan dari masing-masing indikator. 
a) Menentukan Skor Aktivitas Maksimal ideal 

 SMi = Nilai Maksimum x Jumlah Indikator Penilaian, dimana: 
Banyaknya indikator yang diamati = 6 
Skor maksimal setiap indikator = 3 
Skor minimal setiap indikator = 0 
Jadi, untuk skor maksimal ideal (SMi) adalah 6 × 3 = 18 
Sedangkan skor minimal semua indikator adalah 6 × 0 = 0 

b) Menentukan Mi (Mean ideal) dan SDi (Simpangan Deviasi 
ideal) dengan sebagai berikut: 

  Mi  =  (skor tertinggi + skor terendah) 

  Mi  =  (18 + 0) 

Mi  =  (18) 

Mi  = 9 
SDi  =  × Mi 

SDi  =  × 9 

SDi  = 3 
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(Sumber: Nurkancana dan PPN Sunartana, 1990) 
c) Menentukan Kriteria Aktivitas Guru 

    Kriteria untuk menentukan aktivitas guru ditentukan 
pada tabel di bawah ini: 

  Tabel Pedoman Kriteria Aktivitas Guru 
Interval Skor Kategori 

Mi + 1,5 SDI ≤ M ≤ SMi  13,5 ≤ M ≤ 18 Sangat Baik 
Mi + 0,5 SDi ≤ M ˂ Mi + 1,5 SDi 10,5 ≤ M < 13,5 Baik 
Mi – 0,5 SDi ≤ M ˂ Mi + 0,5 SDi 7,5 ≤ M < 10,5 Cukup Baik 
Mi – 1,5 SDi ≤ M ˂ Mi – 0,5 SDi 4,5 ≤ M < 7,5 Kurang Baik 
0 ≤ M < Mi – 1,5 SDi 0 ≤ M < 4,5 Tidak Baik 

 
Keterangan: 

  M = Skor aktivitas guru 
Mi = Mean ideal 
SMi = Skor Maksimal ideal 
SDi = Skor Deviasi ideal 
 

  Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa 
aktivitas guru yang berada pada kategori cukup aktif diartikan 
sebagai aktivitas belajar siswa telah berlangsung secara normal.  

b. Data Aktivitas Siswa 
Untuk menentukan data hasil observasi aktivitas siswa 

secara klasikal dalam pembelajaran, dilakukan dengan menilai 
setiap deskriptor dari masing-masing indikator yang dinilai dengan 
mengikuti aturan: 
1) Skor 4 diberikan jika lebih dari 75% siswa ( ≥ 25 orang siswa 

dari 33 siswa) memenuhi deskriptor yang telah ditetapkan.  
2) Skor 3 diberikan jika 50% sampai dengan 74% siswa (16-24 

orang siswa dari 33 siswa) memenuhi deskriptor yang telah 
ditetapkan.  

3) Skor 2 diberikan jika 25% sampai dengan 49% siswa siswa (8-
15 orang siswa dari 33 siswa) memenuhi deskriptor yang telah 
ditetapkan.  

4) Skor 1 diberikan jika kurang dari 25% siswa siswa (7 orang 
siswa dari 33 siswa) memenuhi deskriptor yang telah ditetapkan. 

a) Menentukan Skor Aktivitas Maksimal Ideal (SMI) 
Banyaknya indikator yang diamati = 6 
Skor maksimal setiap deskriptor = 4 
Banyaknya deskriptor = 18 
Jadi, untuk skor maksimal ideal (SMi) adalah 4 × 18  = 72 

b) Menentukan Mean Ideal (Mi) dan Standar Deviasi Ideal (SDI) 
Mi =   × (skor tertinggi + skor terendah) 

       =  
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  = 45  
SDi =  

        =  × 45 

SDi = 15 
   (Sumber: Nurkancana dan PPN Sunartana, 1990) 

c) Menentukan Kriteria Aktivitas Siswa 
Kriteria untuk menentukan aktivitas siswa ditentukan 

pada tabel di bawah ini: 
Tabel Pedoman Kriteria Aktivitas Siswa 

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  

Keterangan:  
   M = Skor aktivitas siswa 
   Mi = Mean ideal 
   SMi = Skor Maksimal ideal 
   SDi = Skor Deviasi ideal 

Berdasarkan tabel di atas, untuk data aktivitas siswa, 
dikatakan berhasil apabila minimal berkategori aktif atau 
mengalami peningkatan rata-rata skor aktivitas dari siklus 
sebelumnya. 

Indikator penelitian ini adalah pencapaian aktivitas guru, aktivitas siswa, 
dan hasil belajar IPA dengan ketentuan sebagai berikut: 
1. Terjadi peningkatan aktivitas belajar siswa setelah dilakukan pembelajaran 

dengan menerapkan metode Modelling The Way, aktivitas belajar siswa 
minimal berkategori aktif. 

2. Aktivitas guru minimal berada pada kategori baik selama proses 
pembelajaran dengan menerapkan metode Modelling The Way. 

3. Hasil belajar IPA siswa mencapai nilai kriteria ketuntasan minimal (KKM)  
≥ 75 dengan ketuntasan klasikal sebesar 80%. 
 

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Hasil penelitian yang diperoleh sebagai berikut. 
1. Siklus I 

a) Jumlah skor aktivitas guru sebesar 15 dengan kategori Sangat Baik. 
b) Jumlah skor aktivitas siswa sebesar 39 dengan kategori Kurang Aktif. 
c) Ketuntasan hasil belajar siswa terlihat dari 33 orang siswa terdapat 15 

orang siswa yang belum tuntas sedangkan siswa yang tuntas ada 18 
orang siswa, adapun nilai tertinggi 90 dan nilai terendah 35. 
Persentase ketuntasan hasil belajar siswa yaitu 55%. Hasil yang 
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diperoleh pada Siklus I masih belum berhasil, hal ini dapat dilihat dari 
nilai persentase ketuntasan yang mendapat 55% dari 33 orang siswa. 
Maka dari itu perlu dilakukan perbaikan pada siklus berikutnya. 

2. Siklus II 
a) Jumlah skor aktivitas guru sebesar 16 dengan kategori Sangat Baik. 
b) Jumlah skor aktivitas siswa sebesar 57 dengan kategori Aktif. 
c) Ketuntasan hasil belajar siswa terlihat dari 33 orang siswa terdapat 6 

orang siswa yang belum tuntas sedangkan siswa yang tuntas ada 27 
orang siswa, adapun nilai tertinggi 95 dan nilai terendah 45. 
Persentase ketuntasan hasil belajar siswa yaitu 82%. 
Adapun ringkasan dari hasil penelitian yang memuat data hasil 

observasi aktivitas guru, aktivitas siswa, dan data hasil belajar pada Siklus I 
dan Siklus II dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Siklus 

Aktivitas Siswa Aktivitas Guru Hasil Belajar 
Skor Kategori Skor Kategori Jumlah 

Siswa yang 
Tuntas 

Persentase 

I 39 Kurang 
Aktif 

15 Sangat 
Baik 

18 55% 

II 57 Aktif 16 Sangat 
Baik 

27 82% 

 
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa hasil aktivitas siswa dari 

Siklus I sebesar 39 dikategorikan Kurang Aktif meningkat menjadi 57 pada 
Siklus II dikategorikan Aktif. Hasil aktivitas guru dari Siklus I sebesar 15 
yang dikategorikan Sangat Baik diperoleh dari jumlah indikator meningkat 
menjadi 16 dan masih berkategori sangat baik pada Siklus II. Sedangkan 
ketuntasan klasikal hasil belajar siswa yang diperoleh dari standar KKM 
sebesar 75 yaitu sebesar 55% pada Siklus I meningkat menjadi 82% pada 
Siklus II. Jadi peningkatan ketuntasan klasikal dari Siklus I ke Siklus II 
sebesar 27%. 

 

 

E. Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan yang dapat diambil dari Penelitian Tindakan Kelas yang 
berjudul Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar IPA dengan menerapkan 
Metode Modelling The Way pada siswa kelas IV SD Negeri 37 Mataram 
Tahun Pelajaran 2015/2016 sebagai berikut: 
1. Penerapan Metode Modelling The Way dapat meningkatkan aktivitas siswa 

kelas IV SD Negeri 37 Mataram, dimana pada Siklus I memperoleh skor 
sebesar 39 yang berkategori kurang aktif meningkat menjadi 57 yang 
berkategori aktif pada Siklus II. 
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2. Peningkatan juga terjadi pada aktivitas guru yang dapat dilihat dari data 
pada Siklus I memperoleh skor sebesar 15 yang berkategori sangat baik 
meningkat pada Siklus II menjadi 16 dan masih berkategori sangat baik. 

3. Penerapan Metode Modelling The Way dapat meningkatkan hasil belajar 
siswa kelas IV SD Negeri 37 Mataram. Peningkatan hasil belajar dapat 
dilihat dari ketuntasan klasikal yang pada Siklus I mendapat persentase 
sebesar 55% meningkat menjadi 82% pada Siklus II. 
Saran-saran yang dapat dikemukakan oleh peneliti dari hasil penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 
1. Bagi siswa kelas IV SD Negeri 37 Mataram diharapkan dalam pelaksanaan 

metode Modelling The Way sebaiknya siswa memperhatikan penjelasan 
atau arahan guru selama proses pembelajaran serta ikut berpartisipasi 
dalam setiap kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga penerapan metode 
Modelling The Way dapat terlaksana dengan baik dan hasil yang dicapai 
dapat bermanfaat bagi siswa khususnya pada mata pelajaran IPA.  

2. Bagi guru kelas IV SD Negeri 37 Mataram sebaiknya menggunakan 
berbagai metode pembelajaran khususnya dalam hal ini yang mendukung 
terlaksananya pembelajaran IPA di kelas sehingga proses belajar mengajar 
yang berlangsung lebih menarik dan dapat meningkatkan aktivitas dan 
hasil belajar siswa. Selain itu, guru juga harus memberikan pengayan 
kepada siswa yang nilainya masih di bawah KKM, agar siswa tersebut 
mencapai kompetensi yang belum dicapai. 

3. Bagi pihak sekolah diharapkan agar hasil penelitian ini digunakan sebagai 
upaya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah khususnya 
pada mata pelajaran IPA dan agar digunakan sebagai bahan pertimbangan 
dalam penyusunan dan pelaksanaan program pembelajaran di SD Negeri 
37 Mataram. 
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