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ABSTRAK 

 

Pencapaian hasil belajar siswa kelas IV di SDN 2 Kuripan Selatan pada mata 

pelajaran IPA belum optimal. Dengan standar KKM yaitu 65 dapat diketahui 

banyaknya jumah siswa yang tuntas adalah 12 orang, dengan ketuntasan 

klasikalnya mencapai 42,9%. Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang 

dilakukan bahwa penggunaan metode diskusi dapat meningkatkan hasil belajar 

IPA siswa kelas IV SDN 2 Kuripan Selatan tahun ajaran 2015/2016. Hal ini dapat 

dilihat dari penguasaan siswa terhadap materi “struktur dan fungsi bagian-bagian 

tumbuhan” yang mengalami peningkatan pada setiap siklusnya. Jumlah siswa 

yang mengikuti tes adalah 28 orang siswa. Jumlah total nilai evaluasi hasil belajar 

IPA siswa pada siklus I adalah 1760 dengan nilai rata-rata 62,8571. Standar KKM 

adalah 65 dapat diketahui banyak siswa yang tuntas belajar adalah 18 orang siswa 

dengan ketuntasan klasikal 64,28%. Pada siklus II jumlah siswa yang mengikuti 

tes adalah 28 orang siswa. Jumlah total nilai evaluasi hasil belajar IPA siswa pada 

siklus II adalah 2055 dengan nilai rata-rata 73,392. Standar KKM adalah 65 dapat 

diketahui banyak siswa yang tuntas belajar adalah 24 orang siswa dengan 

ketuntasan klasikal 85,70%. Gain ternormalisasi hasil belajar IPA yang diperoleh 

0,312 dengan kategori sedang atau peningkatan yang signitifikan antara pretest 

dan posttest sebesar. Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa penerapan 

metode diskusi dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas IV SDN 2 

Kuripan Selatan tahun ajaran 2015/2016. 

Kata-kata kunci : Metode diskusi, hasil belajar IPA 
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ABSTRACT 

The Application Of The Method For Discussion To Apply In Learning IPA 

Grade Students IV Of SDN 2 Kuripan Selatan 2015/2016 

 

By : 

SURIANI 

E1E 011 072 

 

Student achievement of fourth grade at SDN 2 Kuripan Selatan in science subjects 

has not been optimal. By the standards of KKM at 65 it can be seen the large 

number of students who pass are 12 people, with 42,9% calssical completeness.  

Based on the result of a clasroom action research conducted that use discussion 

method can improve learning outcomes IPA fourth grade student of SDN 2 

Kuripan Selatan academic year 2015/2016. It can be seen from the student 

mastery of the material structure and function of plant parts has increased in each 

cycle. The number of student who take the test is 28 studenst. The total amount of 

the value of science evaluation of learning out outcomes of students in 1760 with 

an average value 62,85. Standard 65 KKM is the data known to many students 

who pass the study were 18 students with classical completenes 64,28%. In the 

second cycle the number of students who take the test is 28 students. The total 

amount of the value of science evaluation of learning outcomes of students in the 

second cycle was in 2055 with an average value of 73.39. Standard 65 KKM is 

known to many students who are learning completed 24 students with classical 

completenes 85,70%. Gain normalized science learning outcomes obtained 0,312 

with the medium category. From the results of that study concluded that the study 

concluded that the application of the method of discussion to improve learning 

outcomes IPA fourth grade students of SDN 2 Kuripan Selatan academic year 

2015/2016.  

Key Word : discccusion method, learning outcomes IPA 

 



vi 
 

DAFTAR ISI 

HALAMAN JUDUL ........................................................................................ i 

PENGESAHAN .............................................................................................. ii 

ABSTRAK ...................................................................................................... iii 

ABSTRACT .................................................................................................... iv 

DAFTAR ISI ................................................................................................... V 

A. Pendahuluan .............................................................................................. 1 

B. Kajian pustaka ........................................................................................... 2 

C. Metodologi penelitian ............................................................................... 3 

D. Hasil penelitian dan pembahasan .............................................................. 8 

E. Kesimpulan dan saran .............................................................................. 10 

Daftar pustaka .......................................................................................... 12 

 



1 
 

A. Pendahuluan 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat ini sangat 

pesat. Seiring dengan hal tersebut, sistem pendidikan pun mengalami 

perkembangan dan pembaharuan yang akan mempengaruhi segala aspek 

kehidupan manusia. Upaya peningkatan mutu pendidikan sangat diperlukan, 

salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah pembelajaran yang terdapat di 

sekolah.  

Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan 

negara (Wina Sanjaya, 2006;2).  

Untuk mencapai hasil yang optimal dalam dunia pendidikan, saat ini 

berkembang berbagai metode pembelajaran yang aktif dan menyenangkan 

yang dapat membuat siswa lebih tertarik. Menurut Wina Sanjaya (2006:147), 

metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana 

yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun 

tercapai secara optimal. Metode dalam rangkaian system pembelajaran 

memegang peran sangat penting. Terdapat beberapa metode pembelajaran 

yang biasa digunakan didunia pendidikan khususnya di sekolah dasar. 

Terkadang guru hanya menggunakan metode ceramah, dimana guru hanya 

menjelaskan materi dan siswa mendengarkan penjelasan guru. Siswa tidak 

bisa terlibat aktif dalam proses pembelajaran, sehingga tidak jarang siswa 

kurang memahami dan menyerap materi pembelajaran dan hal tersebut 

menyebabkan tidak sedikit siswa mendapat hasil belajar yang belum 

mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM).  

Berdasarkan data nilai ulangan harian materi  struktur dan fungsi 

bagian-bagian tumbuhan tersebut dapat dijelaskan bahwa, jumlah peserta 

didik yang mengikuti tes adalah 28 orang siswa. Nilai tertinggi yang 

didapatkan yaitu 80 dan nilai terendah yaitu 45. Dengan nilai standar KKM 

adalah 65 dapat diketahui banyak peserta didik yang tuntas belajar adalah 12 

orang siswa, sementara yang belum tuntas adalah 16 orang siswa. Sehingga 

dari jumlah itu dapat dijelaskan presentase siswa yang telah tuntas belajar 

adalah 42,9%, dan presentase untuk peserta didik yang belum tuntas adalah 

57,1% yang mana jumlah ketuntasan klasikal ini belum memenuhi harapan 

karena jumlah siswa yang tuntas belajar di bawah 85%. 

Dari hasil observasi, rendahnya hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran IPA diduga oleh beberapa faktor berikut ini :  

a. Guru yang menggunakan metode pembelajaran yang didominasi dengan 

ceramah, sehingga pembelajaran masih berpusat pada guru.  

b. Kurang memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan 

interaksi kepada teman yang lain (teman sebaya) seperti melakukan tanya 
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jawab untuk bertukar pikiran mengenai materi yang sedang dipelajari 

agar memperoleh gambaran yang menyeluruh dari konsep yang 

dibicarakan.  

c. Guru lebih banyak memberi tugas secara individu sehingga siswa 

berusaha memecahkan masalah sendiri tanpa memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk belajar bersama sebagai tim dalam menyelesaikan 

tugas-tugas kelompok untuk mencapai tujuan bersama dengan setiap 

anggota kelompok memiiki tanggung jawab evaluasi terakhir yang 

dilakukan secara individu.  

Dengan memperhatikan uraian di atas, maka peneliti terdorong untuk 

melakukan penelitian dengan menggunakan metode diskusi. Metode 

diskusi merupakan metode pembelajaran melalui penerapan interaksi 

antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya atau siswa dengan 

guru dalam rangka menggali, memperdebat, menganalisis, dan 

memecahkan suatu masalah sesuai dengan topik permasalahan. Untuk itu 

peneliti merencanakan melakukan penelitian dengan judul “Penerapan 

metode diskusi untuk meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas IV 

SDN 2 kuripan selatan tahun 2015/2016”.  

Berdasarkan latar belakang masalah siswa kelas IV SDN 2 Kuripan 

Selatan dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : Bagaimana upaya 

meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas IV SDN 2 Kuripan Selatan 

melalui Penerapan Metode Diskusi ?  

Berdasarkan rumusan masalah siswa kelas IV SDN 2 Kuripan 

Selatan, peneliti menerapkan metode diskusi ingin meningkatkan hasil 

belajar IPA siswa kelas IV SDN 2 Kuripan Selatan tahun ajaran 

2015/2016.  

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

menigkatkan hasil belajar IPA siswa kelas IV SDN 2 Kuripan Selatan 

melalui penerapan metode diskusi tahun ajaran 2015/2016.  

 

B. Kajian Pustaka  

Hasil belajar merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada 

siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif dan psikomotor 

sebagai hasil dari kegiatan belajar. Di dalam setiap proses belajar yang 

dilakukan oleh siswa dan guru tentu akan menghasilkan hasil belajar. 

Semua siswa pasti mengharapkan hasil belajar yang baik dan 

memuaskan. Hasil belajar yang baik hanya dicapai melalui proses belajar 

yang baik pula. Jika proses belajar tidak optimal sangat sulit diharapkan 

terjadinya hasil belajar yang baik.  

Terdapat beberapa penelitian yang mendukung bahwa metode 

diskusi berhasil dalam meningkatkan hasil belajar siswa, beberapa di 

antaranya seperti : 

a. Dari hasil penelitian Nurul Hidayah (2011) mengatakan bahwa  

penerapan metode diskusi kelompok dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa kelas IV SDN 1 Kekeri tahun pembelajaran 2010/2011, 
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peningkatan hasil belajar dapat diketahui dengan siklus I 70,83%, 

sedangkan pada siklus II 83,33%. 

b. Menurut  Zainul Haq (2013) dari hail penelitiannya menyimpulkan 

bahwa Peningkatan Hasil Belajar IPA Melalui Metode Diskusi 

Kelompok Pada Siswa Kelas V SDN 2 Dasan Tereng tahun Ajaran 

2012/2013, peningkatan tersebut ditunjukkan pada siklus 1 64,28% 

dan siklus II 78,57%. 

Dari beberapa penelitian yang relevan yang berhasil meningkatkan 

hasil belajar siswa, maka peneliti ingin mencoba menggunakan metode 

diskusi untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

Hasil belajar merupakan bagian yang penting dalam dunia 

pendidikan untuk mengetahui kualitas proses pembelajaran yang dlakukan 

dalam sebuah tingkat satuan pendidikan. Hasil belajar IPA siswa kelas IV 

SDN 2 Kuripan Selatan  dengan hasil ulangan  harian  pada materi “ 

Struktur dan bagian-bagian fungsi tumbuhan” memperoleh  nilai rata-rata 

61,34 dengan ketuntasan klasikal 42,9 %. Hal ini menunjukkan masih 

rendahnya hasil belajar yang dicapai khususnya pada mata pelajaran IPA.  

 

C. Meteodelogi Penelitian  

     

Lokasi Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini akan dilaksanakan di 

kelas IV SDN 2 Kuripan Selatan yang beralamat di desa Kuripan. 

Penelitian mengadakan observasi awal pada tanggal 21 Agustus 2015. 

Lokasi SDN 2 Kuripan Selatan ini cukup dan mudah dijangkau karena 

karena terletak diseberang jalan. Kepala sekolah maupun para guru 

menerima dengan sangat baik, ,mulai dari izin melakukan observasi 

sampai pelaksanaan penelitian. 

Penelitian ini akan dilaksanakan selama 10 bulan, yang dimulai 

dari penyusunan proposal sampai ujian skripsi yang diperkirakan pada 

bulan Agustus 2016. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IV SDN 2 

Kuripan Selatan tahun pelajaran 2015/2016 yang berjumlah 28 siswa, yang 

terdiri dari 15 orang laki-laki dan 13 orang perempuan. Observer 

penelitian ini adalah ibu Nurhasiah selaku wali kelas IV SDN Kuripan 

Selatan. Observer bertugas untuk mengobservasi seluruh kegiatan. Faktor-

faktor yang menjadi fokus dalam penelitian ini diantaranya adalah :  
 

1. Faktor yang diteliti dari guru yaitu melihat kegiatan guru selama 

proses pembelajaran berlangsung dengan menerapkan metode 

diskusi pada mata pelajaran IPA dikelas IV SDN 2 Kuripan Selatan 

Tahun Ajaran 2015/2016.  

2. Faktor siswa yang diteliti yaitu hasil belajar pada mata pelajaran IPA 

di kelas IV SDN 2 Kuripan Selatan melalui penerapan metode  

diskusi.  

Variabel merupakan suatu fenomena yang bervariasi atau suatu 

faktor jika diukur akan menghasilkan skor yang bervariasi. Adapun 

variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Variabel harapan 
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adalah variabel yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian 

yang dilakukan yaitu hasil belajar siswa kelas IV SDN 2 Kuripan 

Selatan pada mata pelajaran IPA dengan materi “Struktur dan 

bagian-bagian fungsi tumbuhan”. Sedangkan Variabel tindakan 

adalah variabel yang digunakan untuk mencapai tujuan dari 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan menggunakan 

metode diskusi. Metode diskusi adalah suatu metode pembelajaran 

dimana guru memberi suatu persoalan atau masalah kepada murid, 

dan pada murid diberikan kesempatan secara bersama-sama dalam 

suatu kelompok untuk memecahkan suatu masalah. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK), yaitu 

suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan, 

yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara 

bersama. Tindakan tersebut diberikan oleh guru atau dengan arahan 

dari guru yang dilakukan oleh siswa. PTK ini akan direncanakan 

minimal dalam dua siklus, jika hasil belajar belum meningkat maka 

dilanjutkan masuk ke siklus berikutnya. Masing-masing siklus 

terdapat empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, 

observer/evaluasi, dan refleksi. Keempat tahap tersebut membentuk 

sebuah siklus yang berurutan dan selanjutnya kembali ke langka 

semula. Jika siklus berlanjut pada siklus II, dengan demikian 

seterusnya sehingga masalah dapat terpecahkan. 

Sumber data penelitian adalah siswa kelas IV SDN 2 Kuripan 

Selatan Tahun ajaran 2015/2016 dan guru serta lingkungan yang 

mendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Sumber data 

bersumber dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh pengamat. 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah 

sebagai berikut. 
1. Sumber Data dan Jenis Data 

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari seluruh siswa kelas IV 

semester I dengan jumlah siswa 28 orang, serta peneliti sebagai pengajar dan 

dua orang menjadi observer (guru kelas IV). Adapun jenis-jenis data sebagai 

berikut: 

a. Data kualitatif, berupa hasil observasi aktivitas belajar siswa ketika 

proses pembelajaran di kelas berlangsung. 

b. Data kuantitatif, berupa skor hasil tes atau evaluasi belajar yang 

diberikan pada setiap akhir siklus. 

2. Cara pengumpulan Data 

Dengan demikian metode yang dilakukan untuk mengumpulkan 

data sebagai berikut : 

1. Observasi merupakan alat pengumpul data berkesimpulan aspek-

aspek yang diamati peneliti saat proses belajar megajar yakni 

kegiatan guru dari dalam melaksanakan pembelajaran mulai dari 

persiapan pembelajaran sampai evaluasi, dan aktivitas siswa 

dalam pembelajaran menggunakan metode diskusi. 

2. Tes adalah suatu cara untuk mengadakan penilaian yang 

berbentuk suatu tugas atau serangkaian tugas yang harus 
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dikerjakan oleh siswa secara individu atau kelompok sehingga 

menghasilkan suatu nilai tingkah laku atau prestasi siswa tersebut. 

3. Studi Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang 

digunakan untuk mencari data dari dokumen-dokumen yang ada 

di kelas atau di sekolah. Alasan peneliti menggunakan metode 

dokumentasi adalah karena dokumentasi merupakan sumber 

stabil, dokumen berguna sebagai bukti untuk pengujian, dan untuk 

melengkapi data-data yang diperoleh melalui pengumpulan data 

yang lain.  

Instrumen dibuat untuk keperluan pengumpulan data. Adapun 

instrumen yang digunakan adalah sebagai berikut : 

1. Lembar observasi  

Lembar observasi berupa instrumen penerapan metode diskusi 

yang di lakukan selama kegiatan pembelajaran berlangsung yang di isi  

oleh observer.  

2. Tes hasil belajar 

Digunakan untuk mengukur tingkat hasil belajar siswa dengan 

diberikan tes pada akhir pelaksanaan kegiatan pembelajaran dalam setiap 

siklus. Tes digunakan dalam bentuk tes pilihan ganda, soal-soalnya berasal 

dari soal-soal BSE dan beberapa soal yang dibuat oleh guru/peneliti. 

3.  Studi dokumentasi  

Studi dokumentasi yang dimaksud adalah dokumen pribadi siswa, 

dokumen resmi, referensi-referensi, foto-foto, seperti (rapor siswa, absensi 

siswa). Data dokumen yang digunakan yaitu data daftar nilai harian siswa 

kelas IV pada mata pelajaran IPA dengan materi “Struktur dan bagian-

bagian fungsi tumbuhan” yang selanjutnya dianalisis dari 28 siswa 

dihitung persentase ketuntasan siswa dan persentase ketidaktuntasan siswa. 

Analisis data dilakukan untuk mengetahui aktivitas siswa. Instrument 

yang digunakan untuk mengumpulkan data observasi berupa lembar 

instrumen penerapan metode diskusi yang diamati selama proses 

pembelajaran.  

1. Analisis Kuantitatif 

Data hasil belajar IPA siswa dianalisis dengan menghitung rata- 

rata hasil tes diakhir setiap siklus untuk mengetahui hasil belajar siswa. 

Data hasil belajar siswa dalam penelitian ini berupa nilai siswa secara 

individual, nilai rata- rata kelas, persentase ketuntasan klasikal, dan gain 

ternormalisasi yang dianalisis dengan mengguanakan rumus berikut : 

a. Menghitung ketuntasan belajar secara individual 

Untuk mencari nilai ketuntasan belajar siswa secara individual 

menurut Gronlund dan Linn (Purwanto)  (2010: 207) dapat dicari 

dengan rumus : 

Nilai = 
                   

             
 x 100 

Keterangan : 

Nilai    : Nilai akhir 

Skor yang diperoleh  : Skor yang diperoleh siswa secara individu 
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Skor maksimum  : Skor total yang terdapat dalam format 

penilaian 

Skor ideal    : 100 

b. Menghitung nilai rata- rata 

Menurut Nana Sudjana (2010: 125) cara mencari nilai rata- rata 

adalah sebagai berikut : 

M = 
  

 
  

Keterangan : 

M  : Nilai rata- rata kelas 

∑x  : Jumlah nilai yang diperoleh individu 

N  : Banyaknya individu 

c. Ketuntasan belajar siswa secara klasikal  

Menurut Zainal Aqib, dkk (2009: 41) persentase ketuntasan belajar 

siswa secara klasikal dianalisis dengan rumus sebagai berikut : 

P = 
                          

      
 x 100% 

Keterangan :  

P      : Persentase ketuntasan klasikal 

∑siswa yang tuntas belajar : Jumlah siswa yang tuntas belajar 

secara individual 

∑siswa     : Jumlah siswa  

d. Menghitung Gain Ternormalisasi 

Sebelum menghitung gain ternormalisasi, kita harus 

mengetahui peningkatan (gain) yang terjadi dari pre-test ke post-test 

dengan cara mengurangi nilai rata- rata post-test dengan nilai rata- rata 

pre-test. Setelah itu dihitung Gain ternormalisasi dengan menggunakan 

rumus yang tersedia. Gain ternormalisasi merupakan uji hasil belajar 

siswa secara meyakinkan. Rumusnya yaitu : 

<g> = 
M Skor Post Test – M Skor Pre Test 

Skor Maksimal Ideal – M Skor Pre Test 

Keterangan: 

< g >  : Gain score 

Skor Post Test : Nilai rata-rata evaluasi siklus 

Skor Pre Test : Nilai rata-rata ulangan harian IPA  

Kriteria gain ternormalisasi dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut : 

Tabel 3.1 Kriteria Gain Ternormalisasi 

No.  <g> Kriteria 

1 g ≥ 0,7 Tinggi 

2 0,3 ≤ g ≤ 0,7 Sedang 

3 g < 0,3 Rendah 

 (Hake, 1998: 65) 

2. Analisis kualitatif 

Data aktivitas guru dan siswa dianalisis dengan cara sebagai berikut : 
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1. Pedoman Penskoran 

Pada lembar pengamatan aktivitas guru dan siswa diberikan 

skor dengan aturan sebagai berikut : 

1) Pemberian skor untuk aktivitas guru : 

a) Skor 0 diberikan jika deskriptor tidak memenuhi semua 

indikator. 

b) Skor 1 diberikan jika deskriptor memenuhi 1 indikator. 

c) Skor 2 diberikan jika deskriptor memenuhi 2 indikator. 

d) Skor 3 diberikan jika deskriptor memenuhi 3 indikator. 

e) Skor 4 diberikan jika deskriptor memenuhi 4 indikator. 

2) Pemberian skor untuk aktivitas siswa : 

a) Skor 1 diberikan jika kurang dari 25% dari siswa melaksanakan 

deskriptor.  

b) Skor 2 diberikan jika 25% - 50% dari siswa melaksanakan 

deskriptor. 

c) Skor 3 diberikan jika 50% - 75% dari siswa melaksanakan 

deskriptor. 

d) Skor 4 diberikan jika lebih dari 75% dari siswa melaksanakan 

deskriptor. 

2. Menentukan Skor Maksimal Ideal (SMax i) dan Skor Minimal Ideal 

(SMin i) 

Jumlah Indikator = 6 

Jumlah seluruh deskriptor = 30 

Skor tertinggi untuk penilaian tiap deskriptor = 4 

Skor terendah untuk penilaian tiap deskriptor = 0 

Untuk mencari (SMax i) dihitung menggunakan skor tertinggi 

dikalikan dengan jumlah deskriptor : 

(SMax i)  = 4 x 30 

(SMax i)  = 120 

Sedangkan untuk mencari (SMin i) dihitung dengan menggunakan 

skor terendah dikalikan dengan jumlah deskriptor : 

(SMin i) = 0 x 30 

(SMin i) = 0 

3. Menentukan Mi (Mean ideal) dan SDi (Simpangan deviasi ideal) 

dengan rumus sebagai berikut: 

Mi = 
2

1
 (SMax i + SMin i) 

=
2

1
 ( 120 + 0) 

Mi =  60 

SDi = 
 

 
 x Mi 

  = 
 

 
 x 60 

  = 20 
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(Nurkancana dan Sunartana, 1990: 100)  

4. Menentukan kriteria aktivitas guru dan siswa 

Tabel 3.2 Nilai Konversi Kriteria Aktivitas Guru dan Siswa 

 

No. Pedoman Konversi Interval Kategori 

1 ≥ M + 1,5 SD 91  keatas Sangat Baik 

2 M + 0,5 SD s/d M + 1,5 SD 71 – 90 Baik 

3 M – 0,5 SD s/d M + 0,5 SD 51 – 70 Cukup Baik 

4 M – 1,5 SD s/d M – 0,5 SD 31 – 50 Kurang Baik 

5 < M – 1,5 SD 0 -  30 Tidak Baik 

 

Keterangan: 

       M : Mean Ideal                   SD : Simpangan Deviasi Ideal 

5. Menghitung Rata- Rata Perolehan Skor 

Untuk menghitung rata- rata perolehan skor aktivitas guru dan 

siswa menggunakan norma absolut dengan skala seratus, dengan 

rumus sebagai berikut : 

NA =  
           

                   
      

Keterangan : 

NA  : Nilai Aktual  

Indikator keberhasilan tindakan dan kinerja penelitian ini adalah : 

1. Keberhasilan penelitian ini di lihat dari penerapan metode diskusi 

minimal berkategori cukup baik dalam proses pembelajaran IPA. 

2. Keberhasilan penelitian ini dilihat dari tingkat ketercapaian kompetensi 

hasil belajar siswa untuk kelas IV dengan standar KKM ≥ 65 mencapai 

nilai ketuntasan klasikal 85% dari keseluruhan siswa 

3. Metode diskusi dikatakan berhasil jika terdapat peningkatan (gain) rata- 

rata hasil belajar dari sebelum PTK dan sesudah PTK. Untuk mengetahui 

peningkatan secara signifikan maka diuji dengan menggunakan Gain 

Ternormalisasi. Hasil belajar dikatakan meningkat secara signifikan, 

apabila minimal dalam kategori sedang yaitu 0,3 ≤ g ≤ 0,7.  

 

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam 2 Siklus, masing-

masing Siklus dilaksanakan selama 3 kali pertemuan. Hasil yang diperoleh 

dalam penelitian ini adalah data mengenai hasil belajar siswa kelas IV 

SDN 2 Kuripan Selatan pada mata pelajaran IPA dan data mengenai 

aktivitas siswa dan aktivitas guru pada kegiatan pembelajaran dalam 

menerapkan metode diskusi. 

1. Deskripsi Data Siklus I 

Pelaksanaan tindakan siklus I dilakukan dalam 3 kali pertemuan 

pembelajaran yaitu pada tanggal 8, 10 dan 12 Desember 2015. Dari 3 



9 
 

kali pertemuan, pelaksanakan proses pembelajaran dilakukan pada 

tiap pertemuan dan evaluasi dilaksanakan pada tiap akhir pertemuan. 

2. Deskripsi Data Siklus II 

Pelaksanaan tindakan siklus II dilakukan dalam 3 kali pertemuan 

pembelajaran yaitu pada tanggal 15, 16 dan 17 Desember 2015. Dari 3 kali 

pertemuan, pelaksanakan proses pembelajaran dilakukan pada tiap 

pertemuan dan evaluasi dilaksanakan pada tiap akhir pertemuan. 

Pelaksanaan penelitian siklus I dilaksanakan pada tanggal 10 dan 11 

Desember 2015 dan siklus II dilaksanakan pada  tanggal 14 dan 15 

Desember 2015. 

 

1. Siklus I 

 Pelaksanaan siklus I dalam penelitian ini dilaksanakan pada 

tanggal 8, 10 dan 12 Desember 2015 dengan berbagai persiapan-persiapan 

yang sudah dipersiapkan oleh peneliti. Berdasarkan data hasil aktivitas 

guru dan siswa pada pertemuan I jumlah skor yang diperoleh adalah 56 

dan pada pertemuan II skor yang diperoleh adalah 71 dengan total skor 

dari pertemuan I dan II adalah 127. Skor maksimal ideal untuk satu kali 

pertemuan yaitu 120 dikalikan 2 kali pertemuan dan didapatkan jumlah 

sko maksimal ideal untuk 2 kali petemuan adalah 240, sehingga diperoleh 

nilai sebesar 52,91  dengan kategori “cukup baik”. Sementara itu, hasil 

belajar siswa pada siklus I memperoleh nilai rata-rata sebesar 62,85  

dengan ketuntasan klasikal sebesar 64,28%. Hal ini menunjukkan bahwa 

hasil belajar IPA siswa dikatakan belum mencapai target persentase 

ketuntasan yang diinginkan yaitu  85%. 

Berdasarkan data yang diperoleh, maka dapat diartikan bahwa 

beberapa indikator belum tercapai baik dari akivitas guru dan siswa dan 

hasil belajar. Oleh karena itu, peneliti melakukan refleksi untuk melihat 

dan memperbaiki kekurangan-kekurangan pada siklus I sebelum 

dilanjutkan ke siklus berikutnya. Dari hasil refleksi yang dilakukan peneliti 

mengadakan upaya-upaya perbaikan pada siklus II untuk meningkatkan 

aktivitas guru dan siswa serta hasil belajar siswa. 

 

2. Siklus II 

 Pelaksanaan siklus II dalam penelitian ini dilaksanakan pada 

tanggal 15, 16 dan 17 Desember 2015 dengan berbagai persiapan-

persiapan yang sudah dipersiapkan oleh peneliti. Berdasarkan data hasil 

aktivitas guru dan siswa pada pertemuan I jumlah skor yang diperoleh 

adalah 98 dan pada pertemuan II skor yang diperoleh adalah 104 dengan 

total skor dari pertemuan I dan II adalah 202. Skor maksimal ideal untuk 

satu kali pertemuan yaitu 120 dikalikan 2 kali pertemuan dan didapatkan 

jumlah sko maksimal ideal untuk 2 kali petemuan adalah 240, sehingga 

diperoleh nilai sebesar 84,16 dengan kategori “ baik”. Sementara itu, hasil 

belajar siswa pada siklus II memperoleh nilai rata-rata sebesar 73,39 

dengan ketuntasan klasikal sebesar 85,70%. Hal ini menunjukkan bahwa 

hasil belajar IPA siswa dikatakan sudah mencapai target persentase 
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ketuntasan yang diinginkan yaitu  85%. 

Metode Diskusi pada siswa kelas IV SDN 2 Kuripan Selatan 

dihentikan sampai pada siklus II karena hasil yang diperoleh pada siklus II 

telah mencapai indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. Penelitian 

dikatakan cukup berhasil jika guru telah melaksanakan pembelajaran 

menggunakan metode diskusi sesuai dengan RPP yang telah dibuat, 

aktivitas guru dan siswa tergolong baik selama mengikuti proses 

pembelajaran dan hasil belajar siswa sudah mencapai kriteria ketuntasan 

minimal yang telah ditetapkan yaitu ketuntasan belajar siswa dinyatakan 

tuntas jika ≥ 85 % siswa yang mengikuti evaluasi memperoleh nilai ≥ 65. 

Jika metode diskusi diterapkan secara optimal, maka hasil belajar 

yang didapatkan akan lebih baik. Pengajaran berdasarkan masalah 

merupakan metode pembelajaran yang efektif untuk pembelajaran IPA di 

Sekolah Dasar.  

Berdasarkan data-data yang diperoleh dari penelitian di atas dan 

perbaikan-perbaikan yang dilakukan setiap siklusnya, maka dapat 

disimpulkan bahwa Penerapan Metode Diskusi dapat meningkatkan hasil 

belajar IPA siswa kelas IV SDN 2 Kuripan Selatan tahun pelajaran 

2015/2016. 

 

E. Kesimpulan Dan Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan bahwa 

penggunaan metode diskusi dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa 

kelas IV SDN 2 Kuripan Selatan tahun ajaran 2015/2016. Hal ini dapat 

dilihat dari penguasaan siswa terhadap materi “struktur dan fungsi bagian-

bagian tumbuhan” yang mengalami peningkatan pada setiap siklusnya. 

Jumlah siswa yang mengikuti tes adalah 28 orang siswa. Jumlah total nilai 

evaluasi hasil belajar IPA siswa pada siklus I adalah 1760 dengan nilai 

rata-rata 62,8571. Dengan standar KKM yaitu 65 dapat diketahui banyak 

siswa yang tuntas belajar adalah 18 orang siswa dengan ketuntasan 

klasikal 64,28%. Sedangkan pada siklus II jumlah siswa yang mengikuti 

tes adalah 28 orang siswa. Jumlah total nilai evaluasi hasil belajar IPA 

siswa pada siklus I adalah 2055 dengan nilai rata-rata 73,392. Dengan 

standar KKM  65 dapat diketahui banyak siswa yang tuntas belajar adalah 

24 orang siswa dengan ketuntasan klasikal 85,70%. Maka dapat 

disimpulkan bahwa Penerapan metode diskusi dapat meningkatkan hasil 

belajar IPA siswa kelas IV SDN 2 Kuripan Selatan Tahun Ajaran 

2015/2016 pada materi ‘Struktur dan Fungsi Bagian-Bagian Tumbuhan’. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti mengajukan saran- 

saran yaitu sebagai berikut : 

1. Siswa sebaiknya lebih memotivasi diri, kreatif dan aktif berdiskusi 

mengikuti proses pembelajaran untuk mendapatkan hasil yang maximal 

sesuai dengan harapan.  
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2. Guru sebaiknya menambah wawasan, pengetahuan dengan metode 

pembelajaran tentang metode diskusi hingga pembelajaran berjalan 

dengan efektif. . 

3. Kepala sekolah mempertimbangkan sebagai masukan yang berharga agar 

metode diskusi dapat disosialisasikan kepada guru untuk digunakan dalam 

pembelajaran IPA dan menyediakan sarana prasarana yang menunjang 

proses belajar.  
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