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BAB IV 

HASIL PENELITIAN  

  

A. Deskripsi Hasil Penelitian 

Pada sub bab ini akan dipaparkan data hasil rekaman penelitian 

penerapan kolaborasi metode picture and picture dengan metode talking stick 

untuk meningkatkan prestasi belajar IPA peserta didik kelas IV SD Islam 

Sunan Giri Ngunut Tulungagung.  

1. Paparan Data Pra Tindakan 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Islam Sunan Giri Ngunut 

Tulungagung, sebelum melaksanakan penelitian peneliti melakukan 

persiapan-persiapan agar penelitian yang akan dilakukan berjalan dengan 

lancar dan mendapat hasil yang memuaskan.  

Pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2015 pukul 10.00 WIB, 

peneliti bersama teman peneliti berkunjung ke SD Islam Sunan Giri 

Ngunut Tulungagung bermaksud untuk bersilaturahim dan meminta izin 

secara lisan kepada kepala sekolah untuk melakukan penelitian di SDI 

tersebut. Kami disambut dengan baik oleh bapak Bibit, S.Ag selaku 

Kepala Sekolah dan para guru disana. Tidak banyak pembicaraan yang 

kami bahas, peneliti langsung memperkenalkan diri dan memberitahukan 

maksud kedatangannya untuk melakukan penelitian di SDI tersebut guna 

untuk menyelesaikan tugas akhir program sarjana IAIN Tulungagung. 

Peneliti juga menjelaskan bahwa surat izin tertulis dari IAIN Tulungagung 
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akan diantarkan menyusul. Dengan senang hati bapak Bibit menerima 

permohonan izin peneliti, beliau menyarankan untuk berkonsultasi 

langsung dengan guru IPA kelas IV, yaitu bapak Rofiqi Baidlowi S.Pd. 

Sesuai dengan saran dari Kepala Sekolah, pada tanggal 15 

Desember 2015 peneliti mengadakan pertemuan dengan Pak Rofiqi 

Baidlowi S.Pd untuk menyampaikan rencana-rencana penelitian yang telah 

mendapatkan izin dari Kepala Sekolah. Peneliti memberikan gambaran-

gambaran pelaksanaan penelitian yang akan dilakukannya.  

Selain itu, peneliti  juga berdiskusi dan melakukan wawancara pra 

tindakan dengan guru kelas IV tentang kondisi peserta didik kelas IV dan 

latar belakang peserta didik. Adapun pedoman wawancara terhadap guru 

IPA kelas IV sebagaimana terlampir. Berikut kutipan wawancara yang 

peneliti lakukan dengan Peneliti mata pelajaran IPA kelas IV pada tanggal 

15 Desember 2015, yang bertempat di kantor SD Islam Sunan Giri Ngunut 

Tulungagung: 

P : “Bagaimana kondisi kelas IV ketika proses pembelajaran 

berlangsung?” 

G : “Pembelajaran IPA berlangsung dengan fluktuatif, 

terkadang anak-anak aktif dalam pembelajaran terkadang 

juga tidak berantusias, tetapi untuk anak kelas IV itu 

anaknya aktif-aktif mereka itu gampang bertanya 

terutama dengan hal-hal yang baru apalagi kalau bertemu 

dengan orang-orang baru”. 

P : “Apakah bapak pernah menggunakan metode picture and 

picture dan metode talking stick dalam pembelajaran 

IPA?” 

G : “Untuk selama pembelajaran semester kemarin saya belum 

menggunakan metode itu mbak, karena selama semester 

kemarin itu materinya harus ngebut jadi saya belum 

menggunakan metode seperti picture and picture itu 

gambar ya?” 
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P : “Iya pak, lalu bagaimana dengan metode talking stick 

apakah pernah menggunakan dalam pembelajaran pak?” 

G : “Untuk metode ini saya juga belum pernah menggunakan. 

Saya itu pernah menggunakan metode yang 

menggunakan proyektor itu jadi materi IPA sudah 

terangkum dalam aplikasi dan ketika pembelajaran materi 

tersebut ditayangkan dalam proyektor”. 

P : “Bagaimana respon atau kondisi peserta didik saat 

menggunakan metode tersebut?” 

G : “Pada saat itu anak-anak ya sangat suka sekali dan 

bersemangat mbak”. 

P : “Jadi metode yang sering digunakan itu metode ceramah 

ya pak?” 

G : “iya mbak….” 

P : “Bagaimanadengan nilai rata-rata peserta didik dalam 

pembelajaran IPA pak?” 

G : “Nilai rata-rata peserta didik ya kalau nilai murni asli dari 

ulangannya banyak yang berada dibawah KKM, jadi 

kalau hanya nilai ulangan saja tidak akan mencapai 

KKM. Tetapi untuk pemberian nilai itu kami tidak hanya 

berasal dari ulangan saja tetapi kami mengakumulasikan 

dari nilai ulangan harian, mid semester, dan 

mempertimbangkan perilaku anak apakah anak tersebut 

bisa diarahkan atau tidak”. 

P : “Berapakah KKM untuk mata pelajaran IPA pak?” 

G : “Kalau disini KKM untuk mata pelajaran IPA itu 70 

mbak”. 

 

 

Keterangan : 

P : Peneliti 

G : Guru 

 

Berdasarkan hasil wawancara pra tindakan diatas, diperoleh 

beberapa informasi bahwa peserta didik kelas IV SD Islam Sunan Giri 

Ngunut Tulungagung termasuk peserta didik yang berpotensi sebagian 

peserta didik sangat aktif dan mendominasi kelas dalam pembelajaran IPA 

sedangkan sebagian lainnya masih belum aktif terutama peserta didik 

perempuan. Pembelajaran IPA kadang peserta didik sangat berantusias 
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dengan pembelajaran tetapi adakalanya mereka hanya sebagai pendengar 

yang pasif. Dari hasil wawancara dapat dikatakan bahwa pembelajaran 

IPA berlangsung secara konvensional dengan menggunakan metode 

ceramah tetapi terkadang juga menggunakan bantuan media proyektor. 

Dan nilai hasil ulangan IPA murni rata-rata banyak peserta didik yang 

berada dibawah KKM. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan 

pemahaman peserta didik dalam pembelajaran IPA masih relative kurang. 

Sehubungan dengan metode yang digunakan untuk pembelajaran IPA, 

dalam penyampaian materi IPA selama ini belum pernah menggunakan 

metode picture and picture ataupun metode talking stick. Metode  picture 

and picture adalah metode yang menggunakan media gambar. Sedangkan 

di sekolah tersebut belum pernah  menggunakan media gambar dalam 

pembelajaran IPA.  

Peneliti juga berkonsultasi dengan guru mata pelajaran IPA tentang 

rencana-rencana penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, peneliti juga 

berdiskusi tentang jumlah peserta didik, karakter peserta didik, dan kondisi 

peserta didik kelas IV khususnya kelas IV-A. Berdasarkan data yang 

dimiliki oleh sekolah jumlah peserta didik kelas IV-A ada 18 peserta didik, 

yang terdiri dari 11 peserta didik laki-laki dan 7 peserta didik perempuan. 

Berdasarkan informasi dari guru mata pelajaran IPA tersebut, 

bahwa hasil belajar peserta didik banyak yang berada dibawah KKM dan 

sebagian peserta didik belum aktif dalam pembelajaran, maka peneliti 

merencanakan untuk melakukan sebuah tindakan dengan menerapkan 
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kolaborasi metode picture and picture dengan metode talking stick dalam 

pembelajaran IPA tersebut. Sebelum peserta didik diberikan tindakan 

tersebut, peneliti membuat beberapa soal sebagai instrument tes saat 

penelitian dan melakukan validasi instrument  tes tersebut kepada salah 

satu dosen yang berkompeten dalam bidang IPA, yaitu Pak Moh. Arif, 

M.Pd pada tanggal 23 Desember 2015, namun pada saat peneliti datang di 

kantor Pak Arif ternyata tidak ditempat. Akhirnya peneliti meletakkan 

instrument tes tersebut diatas meja beliau. Selang beberapa hari, tepatnya 

tanggal 29 Desember 2015 peneliti bermaksud mengambil instrument tes 

tersebut untuk melihat hasilnya apakah sudah divalidasi atau belum. Pada 

saat itu ketepatan Pak Arif sedang ditempat dan instrument tes peneliti 

telah dikoreksi dan ternyata ada beberapa soal yang harus dibenahi dan 

Pak Arif juga memberikan beberapa penjelasan untuk membuat soal 

dengan bahasa yang mudah dipahami dan bentuk penskoran yang 

diberikan. Pak Arif memberikan tenggang waktu kepada peneliti untuk 

membenahi instrument tes tersebut selama satu hari dan keesokan harinya 

sudah harus selesai. Tepat pada tanggal 30 Desember 2015, peneliti 

kembali menemui Pak Arif dan alhamdulillah instrument tes telah 

divalidasi oleh Pak Arif. Selain melakukan validasi ke salah satu dosen 

peneliti juga melakukan validasi instrument tes tersebut kepada guru mata 

pelajaran IPA kelas IV SD Islam Sunan Giri, yaitu Pak Rofiqi Baidlowi, 

S.Pd pada tanggal 6 Januari 2016 dan sekaligus mengantarkan surat izin 

penelitian dari IAIN Tulungagung. Karena pada saat itu adalah hari efektif 
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mengajar Pak Rofiqi belum bisa mengoreksi instrument tes tersebut secara 

langsung sehingga peneliti meninggalkan instrument tes tersebut untuk 

dikoreksi dan divalidasi setelah pembelajaran di sekolah usai. Selain 

bermaksud untuk melakukan validasi instrument tes dan mengantarkan 

surat penelitian, peneliti juga meminta izin kepada Pak Rofiqi untuk 

melakukan observasi di kelas ketika pembelajaran IPA berlangsung. 

Rencana tersebut disetujuai oleh Pak Rofiqi dan beliau memberikan 

beberapa alternatif hari sesuai dengan jadwal pelajaran IPA di kelas 

tersebut, yaitu pada hari Senin, Selasa atau Kamis. Peneliti memilih hari 

Kamis pada tanggal 7 Januari 2016 untuk melakukan observasi di kelas 

dan mengambil hasil dari validasi instrument tes dari Pak Rofiqi.  

Sesuai dengan rencana, peneliti melakukan observasi ke kelas IV 

pada tanggal 7 Januari 2016. Berdasarkan hasil observasi yang peneliti 

lakukan bahwa sebagian besar peserta didik tidak memperhatikan apa 

yang dijelaskan oleh guru, ada yang bermain sendiri, dan ada yang 

mengobrol dengan teman sebangku. Di kelas tersebut sebagian anak pasif 

dalam kegiatan pembelajaran terutama peserta didik yang perempuan dan 

beberapa peserta didik laki-laki sangat aktif dan mendominasi kelas. Hal 

ini sesuai dengan penuturan guru mata pelajaran IPA kelas IV dalam 

wawancara yang dilakukan peneliti sebelumnya bahwa sebagian peserta 

didik ada yang aktif dan sebagian lagi tidak aktif.  

Setelah melakukan observasi, peneliti beserta guru mata pelajaran 

IPA berdiskusi untuk merencanakan kegiatan selanjutnya peneliti juga 
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menyampaikan bahwa rencana tindakan yang akan dilakukan peneliti 

untuk pemecahan masalah dan perbaikan pembelajaran adalah dengan 

menerapkan kolaborasi metode picture and picture dengan metode talking 

stick dalam pembelajaran IPA. Rencana awal yang akan peneliti lakukan 

adalah pengadaan tes awal (pre test) dengan tujuan untuk mengetahui 

seberapa jauh kemampuan peserta didik dalam pembelajaran IPA 

khususnya materi pengaruh gaya terhadap gerak benda, seperti pada 

gambar 4.1. Pelaksanaan tes awal (pre test) peneliti laksanakan pada 

tanggal 11 Januari 2016. Tes awal (pre test) tersebut diikuti oleh 16 

peserta didik, 2 peserta didik tidak mengikuti tes awal (pre test) karena 

sakit. Pada tes awal (pre test) ini, peneliti memberikan 10 buah soal berupa 

isian singkat. Adapun pedoman tes awal (pre test) sebagaimana terlampir. 

Adapun hasil tes awal (pre test) IPA pokok bahasan pengaruh gaya 

terhadap gerak benda kelas IV dapat dilihat dalam tabel 4.1 berikut: 

 

Tabel 4.1 Skor Tes Awal (Pre Test) Peserta Didik 

No. Kode Jenis Kelamin Nilai Keterangan 

1 2 4 5 6 

1 IRE Laki-Laki 76 Tuntas 

2 ANR Perempuan   

3 FAD Laki-Laki 56 Tidak Tuntas 

4 FI Laki-Laki 64 Tidak Tuntas 

5 LA Perempuan   

6 LNN Perempuan 64 Tidak Tuntas 

7 MF Laki-Laki 64 Tidak Tuntas 

8 MRAN Laki-Laki 68 Tidak Tuntas 

9 MHF Perempuan 80 Tuntas 

10 MRA Laki-Laki 80 Tuntas 

11 MFM Laki-Laki 52 Tidak Tuntas 

12 MNM Laki-Laki 88 Tuntas 

13 UH Perempuan 72 Tuntas 

14 HSP Perempuan 52 Tidak Tuntas 

15 MN Laki-Laki 68 Tidak Tuntas 
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Lanjutan tabel… 

No. Kode Jenis Kelamin Nilai Keterangan 

1 2 4 5 6 

16 MHH Laki-Laki 68 Tidak Tuntas 

17 AD Laki-Laki 56 Tidak Tuntas 

18 NDS Perempuan 64 Tidak Tuntas 

 

Total 1072 

Rata-Rata Kelas 67 

Jumlah peserta didik 18 

Jumlah peserta didik yang telah tuntas 5 

Jumlah peserta didik yang tidak tuntas 11 

Jumlah peserta didik yang tidak ikut tes 16 

Persentase ketuntasan 31,25% 

 

Gambar 4.1 Kegiatan Saat Pre Test Berlangsung 

    
 

Sesuai dengan indikator keberhasilan pembelajaran yang telah 

ditetapkan pada bab sebelumnya, bahwa keberhasilan pembelajaran dapat 

dilihat dari segi proses dan hasil. Hal ini sebagaimana pendapat E. 

Mulyasa bahwa : 

Kualitas pembelajaran didapat dari segi proses dan dari segi hasil. 

Dari segi proses, pembelajaran dikatakan berhasil dan berkualitas 

apabila seluruhnya atau setidak-tidaknya sebagian besar (75%) 

peserta didik terlibat secara aktif, baik fisik, mental, maupun sosial 

dalam proses pembelajaran. Di samping itu menunjukkan 

kegairahan belajar yang tinggi, semangat belajar yang besar dan 

rasa percaya pada diri sendiri.
1
  

                                                 
1
 E. Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi: Konsep, Karakteristik, 

Implementasi, dan Inovasi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006),  hal. 101 
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Sedangkan dari segi hasil, proses pembelajaran dikatakan berhasil 

apabila terjadi perubahan perilaku yang positif pada diri peserta didik 

seluruhnya setidak-tidaknya sebagian besar 75%.
2
 Ini dapat ditentukan 

dengan berbagai pertimbangan, diantaranya dengan melihat data dari hasil 

tes. 

Batasan KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) yang ditentukan oleh 

musyawarah guru-guru mata pelajaran IPA sekolah tersebut adalah 70. 

Jadi, peserta didik dikatakan tuntas belajar apabila mendapat nilai minimal 

70. Berdasarkan dari hasil tes awal (pre test) ditemukan hasil belajar 

peserta didik sebagai dampak dari proses pembelajaran yang dilakukan 

secara konvensional oleh guru mata pelajaran IPA khususnya materi 

pengaruh gaya terhadap gerak benda masih belum maksimal dengan bukti 

bahwa hasil belajar peserta didik masih banyak yang berada dibawah 

KKM. Berdasarkan tabel 4.1 hasil tes awal (pre test) peserta didik, 

diketahui bahwa nilai rata-rata kelas adalah 67 dari 16 peserta didik yang 

mengikuti tes. Selain itu, ketuntasan belajar peserta didik hanya mencapai 

31,25% (5 peserta didik) dan persentase peserta didik yang belum tuntas 

sebesar 68,75% (11 peserta didik). Ketuntasan belajar peserta didik dapat 

dilihat pada gambar diagram 4.2 dibawah ini 

 

 

 

                                                 
2
 Binti Maunah, Pendidikan Kurikulum SD-MI, (Surabaya: elKAF, 2005), 

hal. 97 
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Gambar 4.2 Diagram Ketuntasan Belajar Tes Awal (Pre test) 

Peserta Didik 

 
 

Gambar diagram 4.2 diatas menunjukkan bahwa sebagian besar 

peserta didik belum mencapai ketuntasan belajar sesuai dengan ketuntasan 

belajar yang disyaratkan sebesar ≥75% dari jumlah peserta didik dalam 

kelas. Hal ini jelas menunjukkan bahwa sebagian peserta didik belum 

menguasai materi pengaruh gaya terhadap gerak benda. Oleh karena itu, 

peneliti merencanakan sebuah tindakan dengan mengadakan penelitian 

tindakan kelas (PTK) guna meningkatkan prestasi belajar peserta didik 

dengan dilihat dari hasil tes dan proses pembelajaran dengan penerapan 

kolaborasi metode picture and picture dengan metode talking stick pada 

mata pelajaran IPA. Harapan peneliti dengan adanya penerapan kolaborasi 

metode tersebut mampu meningkatkan prestasi belajar peserta didik 

dengan ketuntasan yang diperoleh setidak-tidaknya ≥75% dari jumlah 

keseluruhan peserta didik dengan nilai ≥70. Begitu juga dengan 

keterlibatan peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran setidak-

tidaknya sebesar ≥75% dari jumlah keseluruhan peserta didik aktif dalam 

31.25% 

68.75% 

Ketuntasan Belajar 

Peserta Didik Yang Tuntas  

Peserta Didik Yang Tidak Tuntas  
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pembelajaran. Hasil tes awal (pre test) ini peneliti gunakan sebagai acuan 

peningkatan prestasi belajar yang akan dicapai oleh peserta didik. 

 

2. Paparan Data Pelaksanaan Tindakan 

a. Paparan Data Siklus I 

Pelaksanaan tindakan pada siklus I ini terbagi dalam 4 tahap, 

yaitu tahap perencanaan tindakan, tahap pelaksanaan tindakan, tahap 

observasi, dan tahap refleksi. Secara rinci masing-masing tahap akan 

dijelaskan sebagai berikut : 

1) Tahap Perencanaan Tindakan 

Pada tahap ini, peneliti mempersiapkan beberapa hal yang 

direncanakan untuk pelaksanaan tindakan, diantaranya: 

a) Melakukan koordinasi dengan guru mata pelajaran IPA SD 

Islam Sunan Giri Ngunut Tulungagung 

b) Menyiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai 

dengan kompetensi yang akan dicapai dengan menerapkan 

kolaborasi metode picture and picture dengan metode talking 

stick 

c) Menelaah dan menyiapkan materi pembelajaran dan sumber 

belajar sesuai dengan kompetensi, yaitu pengaruh gaya 

terhadap gerak benda 

d) Menyiapakan media pembelajaran berupa gambar-gambar 

sesuai dengan materi dan tujuan pembelajaran dan menyiapkan 
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tongkat untuk mengungkapkan pendapat peserta didik dari 

pertanyaan yang diajukan oleh peneliti 

e) Menyiapkan lembar tes formatif siklus I untuk mengetahui 

hasil belajar peserta didik setelah diterapkan kolaborasi metode 

picture and picture dengan metode talking stick 

f) Membuat lembar observasi aktivitas peneliti, aktivitas peserta 

didik dan keaktifan peserta didik selama proses pembelajaran 

berlangsung 

g) Melaksanakan koordinasi dengan teman sejawat dan guru mata 

pelajaran IPA sebagai pengamat pelaksanaan tindakan 

2) Tahap Pelaksanaan Tindakan 

Pada tahap pelaksanaan tindakan siklus I dilaksanakan pada 

tanggal 19 Januari 2016. Pada tahap ini peneliti bertindak sebagai 

guru dengan melaksanakan tindakan selama 1 kali pertemuan. 

Pembelajaran berlangsung pada pukul 09.00 WIB – 10.10 WIB. 

Adapun rincian pelaksanaan pembelajaran telah peneliti buat 

dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sebagaimana 

terlampir.  

Tahap awal pembelajaran peneliti memulai dengan 

mengucapkan salam dan dijawab serempak oleh semua peserta 

didik kemudian peneliti mengajak membaca basmallah bersama-

sama, seperti pada gambar 4.3. Kemudian peneliti mengkondisikan 

peserta didik agar siap mengikuti proses pembelajaran dan 
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mengabsensi peserta didik serta membagikan nomer dada yang 

berfungsi untuk membantu menilai keaktifan peserta didik dalam 

lembar observasi selama proses pembelajaran berlangsung.  

Selanjutnya peneliti menyampaikan tujuan pembelajaran tentang 

pengaruh gaya terhadap gerak benda dan melakukan apersepsi 

dengan bertanya jawab kepada peserta didik tentang pengaruh gaya 

terhadap gerak benda. Berikut kutipan apersepsi yang peneliti 

lakukan dengan peserta didik: 

Guru : “Sudah pernah belajar tentang gaya kan anak-

anak?” 

Peserta Didik : “Sudah..” 

Guru : “Nah, jika sudah pernah belajar tentang gaya 

saya mau tanya siapa yang tahu gaya itu apa 

sih?” 

Peserta Didik  “Saya bu…” 

Guru : “Iya rizki apa itu gaya?” 

Peserta Didik : “Gaya grvitasi, gaya pegas, gaya listrik, gaya 

gesek bu” 

Guru : “Iya itu adalah macam-macam gaya, kalau 

contohnya gaya itu apa anak-anak?” 

Peserta Didik : “mendorong meja, kuda menarik delman, 

mendorong gerobak bu” 

Guru : “Iya benar, berarti gaya itu berupa tarikan dan 

dorongan contohnya seperti mendorong meja, 

kuda menarik delman, dan orang yang 

mendorong gerobak. Nah, benda-benda yang 

didorong dan ditarik tersebut bisa bergerak apa 

tidak?”  

Peserta Didik : “bisa bu…” 

Guru : Nah, hari ini kita akan mempelajari pengaruh 

gaya terhadap gerakan benda. 
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Gambar 4.3 Tahap Awal Pembelajaran 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

Setelah melakukan apersepsi dengan peserta didik guru 

melaksanakan kegiatan inti. Pada kegiatan ini peneliti menerapkan 

kolaborasi metode picture and picture dengan metode talking stick 

yang dilaksanakan sesuai dengan skenario pembelajaran yang telah 

dipersiapkan, diantaranya penyampaian kompetensi yang akan 

dicapai, penyajian materi sebagai pengantar, penunjukan atau 

memperlihatkan gambar-gambar yang berkaitan dengan materi, 

pengurutan gambar-gambar tersebut oleh peserta didik menjadi 

urutan yang logis, pemanggilan peserta didik untuk mengurutkan 

gambar di depan kelas dan penanyaan alasan mengurutkan gambar 

tersebut, penambahan konsep materi, pengambilan tongkat dan 

menggulirkannya ke peserta didik,  pemberian pertanyaan kepada 

peserta didik yang memegang tongkat, dan kesimpulan. 

Tahap penyampaian kompetensi peserta didik. Pada tahap 

ini peneliti menyampaikan kompetensi dasar yang harus dicapai 
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peserta didik, yaitu menyimpulkan hasil percobaan bahwa gaya 

(dorongan dan tarikan) dapat mengubah gerak suatu benda. 

Kompetensi dasar tersebut peneliti sampaikan setelah peneliti 

melakukan tanya jawab dengan peserta didik (apersepsi). 

Tahap penyajian materi sebagai pengantar. Pada tahap ini 

peneliti menjelaskan materi tentang pengaruh gaya terhadap gerak 

benda. Peneliti hanya menjelaskan materi secara sekilas disertai 

dengan beberapa contoh pengaruh gaya terhadap gerak benda yang 

dipraktekkan oleh peneliti sendiri, misalnya : melempar bola, 

mendorong dan menarik meja, dan menggelindingkan kelereng. 

Peserta didik memperhatikan penjelasan dari peneliti. 

Tahap penunjukan atau memperlihatkan gambar, seperti 

pada gambar 4.4. Pada tahap ini peneliti menunjukkan gambar-

gambar yang berkaitan dengan pengaruh gaya terhadap gerak 

benda, seperti gambar sepeda, anak mengayuh sepeda, anak 

menendang bola, anak menangkap bola, satu anak mendorong 

meja, tiga anak medorong meja, anak menendang bola kemudian 

bola mengenai gawang dan memantul kearah lain. Gambar-gambar 

tersebut peneliti tampilkan dalam bentuk gambar besar dan gambar 

kecil-kecil. Peneliti meminta peserta didik untuk membentuk 

kelompok kemudian peneliti memberi tugas mengurutkan gambar-

gambar kecil yang telah disiapkan peneliti berdasarkan  pengaruh 

gaya terhadap gerak benda, yaitu pengaruh gaya terhadap benda 
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diam, pengaruh gaya terhadap benda bergerak, dan pengaruh gaya 

terhadap arah gerak benda. Pengurutan gambar tersebut dilakukan 

secara berkelompok. Peserta didik masih kebingungan dan 

kesulitan dalam mengurutkan gambar sehingga peneliti 

membimbing peserta didik dalam mengurutkan gambar. 

Gambar 4.4 Peneliti Membimbing Mengurutkan Gambar 

dengan Berkelompok 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap pemanggilan peserta didik, seperti pada gambar 4.5. 

Setelah semua kelompok selesai, peneliti menampilkan gambar-

gambar yang sama dalam ukuran yang lebih besar. Peneliti tidak 

menunjuk peserta didik secara langsung tetapi peneliti 

menawarkan kepada peserta didik untuk maju kedepan kelas. 

Ternyata sebagian besar peserta didik terutama peserta didik laki-

laki sangat berantusias untuk mengurutkan dan menempelkan 

gambar di papan tulis. Kemudian peneliti memberikan gambar-

gambar tersebut kepada beberapa peserta didik yaitu, Rizki dan 

Nasir, Alfito dan Rizki Efendi, Ayu dan Mahasin, serta Lusi dan 

Uswatun. Peserta didik tersebut mengurutkan gambar dengan 

berpasangan masing-masing peserta didik memegang satu gambar 
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sehingga mereka dapat berdiskusi urutan mana yang lebih dulu 

kemudian ditempelkan di papan tulis dengan benar sesuai yang 

dikerjakan pada kelompok masing.  

Gambar 4.5 Pemanggilan Peserta Didik untuk Mengurutkan 

Gambar di depan Kelas 

 
 

 

Tahap penanyaan alasan atau dasar pemikiran dari  

mengurutkan gambar tersebut. Peneliti bertanya kepada setiap 

pasangan peserta didik yang mengurutkan gambar di depan kelas 

apa alasan mereka mengurutkan gambar tersebut. Masing-masing 

pasangan peserta didik menjawab berbeda karena gambar yang 

mereka urutkan berbeda. Rata-rata jawaban mereka benar sesuai 

dengan gambar yang diurutkannya, diantaranya gaya 

mempengaruhi benda diam menjadi bergerak, gaya mempengaruhi 

benda bergerak menjadi diam, gaya mempengaruhi kecepatan 

benda dan gaya mempengaruhi arah gerak benda. 
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Tahap penambahan konsep materi. Pada tahap ini peneliti 

menjelaskan ulang dari gambar-gambar yang telah mereka urutkan 

bahwa gaya dapat mempengaruhi gerak benda serta menyebutkan 

dan menunjukkan beberapa contohnya.   

Tahap pengambilan tongkat dan menggulirkannya ke 

peserta didik. Peneliti mengambil tongkat yang telah disiapkan 

sebelum pembelajaran dan menjelaskan kepada peserta didik 

tongkat tersebut akan digulirkan secara bergantian ke setiap peserta 

didik dengan diiringi lagu. Peserta didik yang memegang tongkat 

terakhir maka ia akan mendapat pertanyaan dari peneliti dan 

kegiatan ini akan diulang-ulang sampai sebagian peserta didik 

mendapat pertanyaan. Setelah peserta didik mengerti penjelasan 

dari peneliti maka peneliti memulai kegiatan tersebut dengan 

diiringi lagu. Peneliti meminta peserta didik untuk bernyanyi 

bersama agar tidak tegang namun hanya beberapa peserta didik 

saja yang mau bernyanyi. 

Tahap pemberian pertanyaan kepada peserta didik yang 

memegang tongkat terakhir. Pada tahap ini peneliti memberikan 

pertanyaan kepada peserta didik yang memegang tongkat terakhir 

setelah lagu selesai. Ada beberapa peserta didik yang tidak 

mengerti pertanyaan dari peneliti mungkin disebabkan belum 

paham dari pertanyaan yang dimaksud peneliti. Ketika peserta 

didik tidak bisa menjawab maka peneliti mengganti pertanyaan 
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yang mudah dimengerti peserta didik. Kemudian kegiatan ini 

diulang dengan menggulirkan tongkat kembali sampai beberapa 

peserta didik mendapat pertanyaan. Karena keterbatasan waktu 

yang dimiliki peneliti pada kegiatan ini tidak berlangsung lama 

hanya  beberapa peserta didik saja yang mendapat pertanyaan dari 

peneliti, seperti gambar 4.6. 

Gambar 4.6 Kegiatan Talking Stick Siklus I 

          
 

 

Tahap kesimpulan. Pada tahap ini peneliti membimbing 

peserta didik untuk menyimpulkan secara bersama-sama 

pembelajaran hari ini tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda. 

Selanjutnya peneliti membagikan soal post test (tes akhir) 

untuk mengukur tingkat pemahaman peserta didik setelah 

diterapkan kolaborasi metode picture and picture dengan metode 

talking stick pada pembelajaran IPA materi pengaruh gaya 

terhadap gerak benda. Pelaksanaan post test berjalan dengan 

lancar, seperti gambar 4.7.  Namun ada beberapa peserta didik 

yang menyontek dan bertanya kepada temannya. Hal ini 

menunjukkan ketidaksiapan peserta didik untuk mengerjakan tes. 
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Peneliti berusaha untuk mengingatkan agar tidak bekerjasama dan 

menyontek. Setelah peserta didik selesai mengerjakan soal, peneliti 

meminta peserta didik mengumpulkan hasil tes kepada peneliti. 

Kemudian peneliti menginformasikan untuk tetap belajar dan 

mempelajari pelajaran selanjutnya. Peneliti mengakhiri pertemuan 

dengan membaca hamdalah bersama dan mengucapkan salam. 

Gambar 4.7 Kegiatan Peserta Didik Mengerjakan Post Test 

Siklus I 

  
 

Selanjutnya peneliti melakukan pengkoreksian hasil tes 

peserta didik untuk mengetahui tingkat keberhasilan pada siklus I.  

3) Tahap Observasi 

a) Hasil Observasi Aktivitas Peneliti, Aktivitas Peserta Didik, dan 

Keaktifan Peserta Didik 

Tahap observasi dilaksanakan bersamaan pelaksanaan 

tindakan. Pada saat tindakan berlangsung peneliti sebagai guru, 

sedangkan observer dilakukan oleh guru mata pelajaran IPA 

kelas IV yaitu Pak Rofiqi sebagai pengamat I dan teman 

sejawat peneliti, yaitu Annisatur Rifqia Amalia sebagai 

pengamat II. Pada tahap observasi ada 2 instrumen yang 
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digunakan dalam pengamatan, yaitu lembar observasi 

terstruktur dan catatan lapangan. 

Pengamat I dan Pengamat II bertugas mengamati segala 

aktivitas peneliti, aktivitas peserta didik dan keaktifan peserta 

didik selama proses pembelajaran berlangsung. Pengamatan 

tersebut berdasarkan lembar pengamatan yang telah disiapkan 

oleh peneliti pada saat perencanaan tindakan. Hal-hal yang 

diamati dari aktivitas peneliti adalah pelaksanaan pembelajaran 

yang dilakukan oleh peneliti apakah sudah sesuai dengan 

skenario pembelajaran atau belum. Adapun pedoman observasi 

aktivitas peneliti sebagaimana terlampir. Hasil observasi 

aktivitas peneliti pada siklus I dapat dilihat dalam tabel 4.2 

berikut ini : 

Tabel 4.2 Hasil Observasi Peneliti Siklus I 

Tahap Indikator 

Skor 

Pengamat 

I 

Pengamat 

II 

1 2 3 

Awal 

1. Melakukan aktivitas rutin 

sehari-hari 
3 4 

2. Menyampaikan tujuan 4 5 

3. Memberikan motivasi belajar 3 3 

4. Membangkitkan  pengetahuan 

prasyarat peserta didik 
4 4 

5. Menyediakan sarana yang 

dibutuhkan 
5 5 

Inti 

1. Menyampaikan materi 

pengantar 
4 4 

2. Meminta peserta didik untuk  

mengurutkan dan memahami 

gambar (picture) 

4 5 

3. Menanamkan/ menambah 

konsep sesuai kompetensi yang 

akan dicapai 

3 3 
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Lanjutan tabel… 

Tahap Indikator 

Skor 

Pengamat 

I 

Pengamat 

II 

1 2 3 

 

4. Peneliti memulai kegiatan 

talking stick 
4 5 

5. Peneliti mengajukan 

pertanyaan 
4 4 

Akhir 

1. Melakukan evaluasi 5 4 

2. Melaksanakan tes evaluasi 5 5 

3. Mengakhiri pembelajaran 3 3 

Jumlah Skor 51 54 

Rata-Rata 52,5 

 

Dalam penghitungan persentasi rata-rata tingkat 

keberhasilan aktivitas peneliti dalam pelaksanaan pembelajaran 

digunakan rumus sebagai berikut
3
 : 

NP = 
 

  
 x100%  

Keterangan: 

NP = nilai persen yang dicari atau diharapkan 

R = skor mentah yang diperoleh 

SM = skor maksimum ideal yang bersangkutan 

100 = bilangan tetap  

Kriteria taraf keberhasilan tindakan dapat ditentukan 

seperti pada tabel 4.3 berikut: 

Tabel 4.3 Persentase Taraf Keberhasilan Kegiatan 

Observasi 

Tingkat Penguasaan Nilai Huruf Bobot Predikat 

1 2 3 4 

86- 100 % A 4 Sangat Baik 

76- 85 % B 3 Baik 

60- 75 % C 2 Cukup 

55- 59 % D 1 Kurang 

≤  54 % TL 0 Kurang sekali 

                                                 
3
 Ngalim Purwanto, Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran, 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), hal. 102 
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Berdasarkan tabel 4.2 hasil observasi aktivitas peneliti 

yang dilakukan oleh pengamat I dan pengamat II diperoleh 

nilai  
     

 
     , sedangkan skor maksimal adalah 65. 

Dengan demikian persentase nilai rata-rata aktivitas peneliti 

adalah NP = 
    

  
 x100% = 80,77%. Sesuai dengan taraf 

keberhasilan tindakan yang telah ditetapkan sebagaimana tabel 

4.3 maka taraf keberhasilan aktivitas peneliti pada siklus I 

termasuk dalam kategori baik.  

Bentuk pengamatan yang ke dua adalah pengamatan 

terhadap aktivitas peserta didik. Hal-hal yang diamati adalah 

segala hal keterlibatan peserta didik dalam proses 

pembelajaran. Adapun pedoman observasi aktivitas peserta 

didik sebagaimana terlampir. Hasil observasi aktivitas peserta 

didik pada siklus I dapat dilihat dalam tabel 4.4 berikut ini : 

Tabel 4.4 Hasil Observasi Aktivitas Peserta Didik Siklus I 

Tahap Indikator 

Skor 

Pengamat 

I 

Pengamat 

II 

1 2 3 

Awal 

1. Melakukan aktivitas 

keseharian 
4 4 

2. Memperhatikan tujuan 3 3 

3. Memperhatikan penjelasan 

materi 
3 4 

4. Memenuhi pengetahuan 

prasyarat 
3 4 

5. Menyiapkan perlengkapan 

belajar 
4 4 

Inti 
1. Memperhatikan materi 

pengantar 
4 4 
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Lanjutan tabel… 

Tahap Indikator 

Skor 

Pengamat 

I 

Pengamat 

II 

 2. Keterlibatan dalam 

mengurutkan dan 

memahami gambar 

(picture) 

4 5 

 3. Memperhatikan konsep 

tambahan dari peneliti 
4 4 

4. Melakukan kegiatan talking 

stick 
4 4 

5. Menjawab pertanyaan dari 

peneliti 
4 4 

Akhir 1. Menanggapi evaluasi 3 3 

2. Melaksanakan tes evaluasi 5 5 

3. Mengakhiri pembelajaran 3 3 

Jumlah Skor 48 51 

Rata-Rata 49,5 

 

Berdasarkan tabel 4.4 diatas, dapat dilihat bahwa 

sebagian besar indikator aktivitas belajar peserta didik sudah 

muncul, ini berarti keterlibatan peserta didik dalam proses 

pembelajaran sudah ada. Hasil observasi aktivitas peserta didik 

dari pengamat I dan pengamat II diperoleh nilai 
     

 
      

sedangkan skor maksimal aktivitas peserta didik adalah 65. 

Dengan demikian persentase nilai rata-rata aktivitas peserta 

didik adalah 
    

  
 x100% = 76,15%. Sesuai dengan taraf 

keberhasilan tindakan yang telah ditetapkan sebagaimana tabel 

4.3 maka taraf keberhasilan aktivitas peserta didik pada siklus I 

termasuk dalam kategori baik.  

Bentuk pengamatan yang ke tiga adalah pengamatan 

terhadap keaktifan peserta didik. Hal-hal yang diamati adalah 
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segala hal keterlibatan peserta didik baik dari segi mental 

maupun fisik selama proses pembelajaran. Adapun pedoman 

observasi keaktifan peserta didik sebagaimana terlampir. Hasil 

observasi keaktifan peserta didik pada siklus I dapat dilihat 

dalam tabel 4.5 berikut ini : 

Tabel 4.5 Hasil Observasi Keaktifan Peserta Didik Siklus I 

Aspek 
Skor 

Pengamat I Pengamat II 

1 2 

Emosional Activities 36 34 

Listening Activities 35 35 

Oral Activities 30 30 

Motor Activities 40 39 

Mental Activities 40 41 

Visual Activities 45 41 

Writing Activities 42 45 

Jumlah Skor 268 265 

Rata-Rata 266,5 

 

Berdasarkan tabel 4.5 diatas, dapat dilihat bahwa 

peserta didik sudah terlibat dalam proses pembelajaran baik 

secara fisik maupun mental dengan ditunjukkan adanya skor 

yang diberikan pengamat. Hasil observasi keaktifan peserta 

didik pengamat I dan pengamat II diperoleh nilai 
       

 
 

       sedangkan skor maksimal keaktifan peserta didik adalah 

357 dengan jumlah peserta didik sebanyak 17 anak yang 

mengikuti proses pembelajaran. Dengan demikian persentase 

nilai rata-rata keaktifan peserta didik adalah 
     

   
 x100% = 

74,65%. Sesuai dengan taraf keberhasilan tindakan yang telah 

ditetapkan sebagaimana tabel 4.3 maka taraf           
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keberhasilan keaktifan peserta didik secara keseluruhan pada 

siklus I termasuk dalam kategori cukup. 

b) Hasil Catatan Lapangan 

Catatan lapangan ini digunakan untuk mencatat hal-hal 

penting yang tidak terdapat dalam indikator maupun diskriptor 

dalam lembar observasi selama proses pembelajaran 

berlangsung. Catatan lapangan merupakan hasil diskusi dari 

peneliti dengan pengamat II. Beberapa hal yang dicatat oleh 

peneliti dan pengamat II, sebagai berikut: 

(1) Ada beberapa peserta didik yang belum aktif dalam 

pembelajaran terutama peserta didik perempuan. 

(2) Ada satu peserta didik yang tidak bersemangat dalam 

pembelajaran (tidur di kelas) dan satu peserta didik yang 

keluar kelas tanpa izin saat pembelajaran berlangsung dan 

tidak kembali sampai pembelajaran usai. 

(3) Ketika peneliti menyampaikan materi ada beberapa peserta 

didik yang ramai dan mengobrol dengan teman 

sebangkunya bahkan ada peserta didik yang mondar-

mandir dan duduk berpindah-pindah tempat. 

(4) Peserta didik bagian belakang kurang mendapat perhatian 

dari peneliti sehingga ramai sendiri. 
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(5) Peserta didik sangat antusias pada saat pengurutan gambar 

secara berkelompok dan pada saat menempelkan urutan 

gambar di depan kelas 

(6) Peserta didik terlihat tegang ketika penerapan talking stick 

pada saat bergulirnya tongkat dan pemberhentian tongkat 

yang dilanjutkan dengan pemberian pertanyaan. 

(7) Ada beberapa peserta didik yang menyontek pekerjaan 

temannya saat post test berlangsung dan ada juga peserta 

didik yang berusaha membuka buku.  

c) Hasil Tes Akhir (Post Test) Peserta Didik Siklus I 

Soal tes akhir (post test) yang diberikan kepada peserta 

didik terdiri 15 butir soal dengan perinciannya 10 soal pilihan 

ganda dan 5 soal isian singkat. Adapun format tes akhir (post 

test) siklus I sebagaimana terlampir. Dalam penghitungan 

tingkat pemahaman peserta didik dan pencapaian nilai prestasi 

belajar peserta didik digunakan rumus percentages correction 

sebagai berikut :
4
 

S = 
 

 
  X 100 

Keterangan : 

S   : Nilai yang diharapkan (dicari) 

R  : Jumlah skor dari item atau soal yang dijawab benar 

N  : Skor maksimum ideal dari tes yang bersangkutan 

100 : Bilangan tetap. 

 

                                                 
4
 Purwanto, Prinsip-Prinsip…, hal. 112 
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Hasil tes akhir (post test) peserta didik pada siklus I akan 

disajikan dalam tabel 4.6 berikut ini : 

Tabel 4.6 Hasil Post Test Peserta Didik Siklus I 

No. Kode Jenis Kelamin Nilai Keterangan 

1 2 4 5 6 

1 IRE Laki-Laki 91 Tuntas 

2 ANR Perempuan 60 Tidak Tuntas 

3 FAD Laki-Laki 80 Tuntas 

4 FI Laki-Laki 74 Tuntas 

5 LA Perempuan   

6 LNN Perempuan 83 Tuntas 

7 MF Laki-Laki   

8 MRAN Laki-Laki 63 Tidak Tuntas 

9 MHF Perempuan 91 Tuntas 

10 MRA Laki-Laki 97 Tuntas 

11 MFM Laki-Laki 69 Tidak Tuntas 

12 MNM Laki-Laki 91 Tuntas 

13 UH Perempuan 86 Tuntas 

14 HSP Perempuan 51 Tidak Tuntas 

15 MN Laki-Laki 69 Tidak Tuntas 

16 MHH Laki-Laki 83 Tuntas 

17 AD Laki-Laki 74 Tuntas 

18 NDS Perempuan 86 Tuntas 

 

Total 1248 

Rata-Rata Kelas 78 

Jumlah peserta didik 18 

Jumlah peserta didik yang telah tuntas 11 

Jumlah peserta didik yang tidak tuntas 5 

Jumlah peserta didik yang tidak ikut tes 2 

Persentase ketuntasan 68,75% 

     

Berikut hasil jawaban peserta didik yang tuntas pada post test 

siklus I : 
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Berdasarkan tabel 4.6 diatas diketahui bahwa hasil tes 

akhir (post test) peserta didik diperoleh 11 peserta didik telah 

memperoleh nilai ≥70 dari 16 peserta didik yang mengikuti tes. 

Sedangkan 5 peserta didik belum mencapai kriteria ketuntasan 

minimum. Hal ini berarti persentase ketuntasan belajar peserta 

didik sebesar 68,75% telah tuntas dan 31,25% belum tuntas. 

Adapun ketuntasan belajar peserta didik pada siklus I 

sebagaimana gambar diagram 4.8 berikut ini. 

Gambar 4.8 Diagram Ketuntasan Belajar Tes Akhir(Post test) 

Peserta Didik Siklus I 

 

Berdasarkan hasil post test pada siklus I pada tabel 4.6 

diatas menunjukkan adanya peningkatan prestasi belajar 

peserta didik yang mana ditunjukkan dengan nilai post test 

peserta didik pada siklus I lebih baik dari nilai pre test/ tes 

sebelumnya. Selain itu rata-rata kelas dan ketuntasan belajar 

peserta didik juga mengalamai peningkatan. Terbukti rata-rata 

kelas pre test sebesar 67 meningkat menjadi 78 pada post test 

siklus I. Persentase ketuntasan belajar peserta didik juga 

68,75% 

31,25% 

Ketuntasan Belajar 

Peserta Didik Yang Tuntas 

Peserta Didik Yang Tidak Tuntas 
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mengalami peningkatan sebesar 37,5% yang awalnya 

ketuntasan belajar peserta didik 31,25% pada pre test 

meningkat menjadi 68,75% pada post test siklus I.  Namun 

ketuntasan belajar pada siklus I tersebut belum memenuhi 

indikator keberhasilan pembelajaran, yaitu 75% dari jumlah 

peserta didik yang mengikuti tes mendapat skor ≥70. Oleh 

karena itu, maka diperlukan kelanjutan siklus berikutnya untuk 

memperbaiki prestasi belajar peserta didik dan membuktikan 

bahwa penerapan kolaborasi metode picture and picture 

dengan metode talking stick mampu meningkatkan prestasi 

belajar IPA peserta didik kelas IV.  

4) Tahap Refleksi 

Berdasarkan kegiatan penelitian tersebut, peneliti dan 

teman sejawat melakukan refleksi terhadap data-data hasil 

tindakan, yaitu hasil pengamatan aktivitas peneliti, aktivitas peserta 

didik dan keaktifan peserta didik selam proses pembelajaran, hasil 

catatan lapangan, dan hasil tes akhir (post test) peserta didik. Dari 

data-data tersebut diperoleh hasil refleksi sebagai berikut: 

a) Aktivitas peneliti dan peserta didik berdasarkan lembar 

observasi menunjukkan tingkat keberhasilan pada kriteria baik, 

namun masih ada beberapa poin yang belum terpenuhi.  

b) Peneliti belum menguasai kelas dengan baik, terutama peserta 

didik yang duduk dibelakang belum memperhatikan penjelasan 
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peneliti dengan baik. Selain itu, ada satu peserta didik yang 

tidak bersemangat dalam belajar (tidur di kelas) dan ada satu 

peserta didik yang meninggalkan kelas tanpa seizin peneliti 

ditengah pembelajaran sampai pembelajaran usai sehingga ia 

tidak mengikuti post test. 

c) Keaktifan peserta didik berdasarkan lembar observasi 

menunjukkan tingkat keberhasilan cukup, namun ada beberapa 

peserta didik yang belum aktif terutama peserta didik 

perempuan masih malu-malu. 

d) Peserta didik masih kesulitan dalam mengutarakan 

pendapatnya ketika ditanya alasan mereka mengurutkan 

gambar. 

e) Peserta didik masih ada yang mencontek dan berusaha 

membuka buku pada saat mengerjakan soal ini berarti peserta 

didik belum percaya diri dan belum siap mengerjakan tes.  

f) Prestasi belajar peserta didik berdasarkan hasil post test siklus I 

menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan  hasil pre test. 

Hal ini terbukti dari nilai post test siklus I lebih baik dari nilai 

tes sebelumnya. Ketuntasan belajar peserta didik juga 

mengalami peningkatan. Terbukti ketuntasan belajar peserta 

didik pada tes awal sebesar 31,25% meningkat menjadi 68,75% 

pada post test siklus I. Tetapi ketuntasan belajar tersebut belum 
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sesuai dengan indikator keberhasilan yaitu minimal 75% dari 

jumlah peserta didik yang mengikuti tes telah mencapai KKM. 

g) Peserta didik masih terlihat tegang ketika kegiatan talking stick, 

karena ada pertanyaan dadakan dari peneliti sehingga banyak 

peserta didik yang takut mendapat pertanyaan. 

Dari uraian diatas, secara umum dalam pemberian tindakan 

pada siklus I masih banyak kekurangan dalam belum mencapai 

indikator keberhasilan baik dalam keterlibatan peserta didik 

maupun dari prestasi belajar peserta didik. Oleh karena itu, perlu 

dilanjutkan siklus II sebagai tindakan perbaikan dari siklus I 

dengan harapan keterlibatan peserta didik dalam proses 

pembelajaran dan prestasi belajar peserta didik kelas IV-A 

mengalami peningkatan sesuai dengan indikator keberhasilan yang 

diharapkan. Upaya-upaya yang dilakukan peneliti dalam siklus 

berikutnya, antara lain: 

a) Peneliti harus berusaha menguasai kelas dengan baik dan 

melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran dengan 

menunjuk beberapa peserta didik untuk praktek di depan kelas 

serta melakukan pendekatan terhadap peserta didik yang 

kurang bersemangat (tidur di dalam kelas) dan peserta didik 

yang tidak mengikuti pembelajaran sampai akhir pada siklus I. 

b) Peneliti harus berusaha membuat kelas semenarik mungkin 

sehingga peserta didik yang kurang aktif menjadi lebih aktif. 
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c) Peneliti harus berusaha untuk mengajak peserta didik tampil 

berani dan percaya diri di depan kelas terutama peserta didik 

perempuan. 

d) Peneliti harus berupaya menmberikan penjelasan yang mudah 

dipahami dan mengarahkan peserta didik pada pemahaman 

yang lebih baik.   

e) Peneliti harus menjelaskan langkah-langkah kegiatan talking 

stick lebih detail dan memberikan motivasi untuk lebih percaya 

diri dalam menjawab supaya peserta didik tidak tegang ketika 

mendapat pertanyaan. 

Untuk mempermudah dalam memahami kekurangan dan 

upaya perbaikan yang dilakukan dalam siklus II, dapat dilihat 

dalam tabel 4.7 berikut ini: 

Tabel 4.7 Kekurangan Siklus I dan Rencana Tindakan Siklus II 

No. Kekurangan Siklus I Rencana Tindakan Siklus II 

1 2 3 

1 Peneliti belum menguasai 

kelas dengan baik 

Peneliti harus berusaha 

menguasai kelas dengan baik, 

melibatkan peserta didik dalam 

pembelajaran dan melakukan 

pendekatan kepada peserta didik 

yang kurang bersemangat dan 

keluar kelas pada siklus I 

2 Sebagian peserta didik masih 

belum aktif dalam 

pembelajaran 

Peneliti berusaha merancang 

kegiatan pembelajaran semenarik 

mungkin sehingga peserta didik 

lebih berantusias dan 

bersemangat dalam 

pembelajaran. Peneliti juga 

membangun rasa percaya diri 

dan keberanian peserta didik 

untuk tampil di depan kelas. 
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Lanjutan tabel … 

No. Kekurangan Siklus I Rencana Tindakan Siklus II 

1 2 3 

3 Peserta didik masih merasa 

kesulitan dalam 

mengutarakan pendapat dan 

mengerjakan soal 

Peneliti berupaya untuk 

menjelaskan materi dengan 

bahasa yang mudah dipahami 

dan mengarahkan peserta 

didik pada pemahaman yang 

lebih baik. 
4 Peserta didik terlihat tegang 

saat kegiatan talking stick 

Peneliti menjelaskan langkah-

langkah kegiatan talking stick 

lebih detail dan memberikan 

motivasi untuk lebih percaya diri 

dalam menjawab pertanyaan. 

 

b. Paparan Data Siklus II 

Pelaksanaan penelitian tindakan pada siklus II ini merupakan 

pelaksanaan penelitian yang direncanakan setelah refleksi siklus I. 

Kekurangan-kekurangan yang didapatkan dari hasil refleksi siklus I 

diperbaiki dalam pelaksanaan siklus II ini. Seperti halnya siklus I, 

siklus II ini juga terbagi dalam 4 tahap, yaitu tahap perencanaan 

tindakan, tahap pelaksanaan tindakan, tahap observasi, dan tahap 

refleksi yang membentuk suatu siklus. Secara lebih rinci tahap-tahap 

tersebut akan dijelaskan sebagai berikut: 

1) Tahap Perencanaan Tindakan 

Dengan melihat hasil refleksi pada siklus I, pada tahap ini 

peneliti mempersiapkan beberapa hal yang direncanakan untuk 

pelaksanaan tindakan, diantaranya: 

a) Melakukan koordinasi dengan guru mata pelajaran IPA SD 

Islam Sunan Giri Ngunut Tulungagung 
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b) Menyiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai 

dengan kompetensi yang akan dicapai dengan menerapkan 

kolaborasi metode picture and picture dengan metode talking 

stick dan langkah-langkah perbaikan dari hasil refleksi siklus I. 

c) Menelaah dan menyiapkan materi pembelajaran dan sumber 

belajar sesuai dengan kompetensi, yaitu pengaruh gaya 

terhadap gerak benda 

d) Menyiapakan media pembelajaran berupa gambar-gambar 

sesuai dengan materi dan tujuan pembelajaran dan menyiapkan 

tongkat untuk mengungkapkan pendapat peserta didik dari 

pertanyaan yang diajukan oleh peneliti 

e) Menyiapkan lembar tes formatif siklus II untuk mengetahui 

hasil belajar peserta didik setelah diterapkan kolaborasi metode 

picture and picture dengan metode talking stick 

f) Membuat lembar observasi aktivitas peneliti, aktivitas peserta 

didik dan keaktifan peserta didik selama proses pembelajaran 

berlangsung 

g) Melaksanakan koordinasi dengan teman sejawat dan guru mata 

pelajaran IPA sebagai pengamat pelaksanaan tindakan 

2) Tahap Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan siklus II dilaksanakan pada tanggal 

26 Januari 2016. Pada tahap ini peneliti bertindak sebagai guru 

dengan melaksanakan tindakan selama 1 kali pertemuan. Peneliti 
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memulai pembelajaran pada pukul 09.00 WIB – 10.10 WIB. 

Adapun rincian pelaksanaan pembelajaran yang telah peneliti buat 

dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sebagaimana 

terlampir. Pelaksanaan siklus II tidak jauh berbeda dengan 

pelaksanaan siklus I hanya saja dalam siklus II ada beberapa 

langkah-langkah yang diperbaiki sehingga mempermudah peserta 

didik untuk memahami materi pembelajaran yang disampaikan. 

Tahap awal pembelajaran. Sebelum memulai pembelajaran 

peneliti dibantu oleh teman sejawat peneliti untuk mengkondisikan 

peserta didik masuk kedalam kelas. Kemudian peneliti memulai 

pembelajaran dengan mengucapkan salam dan dijawab dengan 

serempak oleh semua peserta didik. Selanjutnya peneliti mengajak 

untuk membaca basmallah bersama-sama. Peneliti mengabsensi 

peserta didik serta membagikan nomer dada yang berfungsi untuk 

membantu menilai keaktifan peserta didik dalam lembar observasi 

selama proses pembelajaran berlangsung.  Peneliti menyampaikan 

tujuan pembelajaran tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda 

dan melakukan apersepsi dengan bertanya jawab kepada peserta 

didik tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda seperti pada 

sikus I. Berikut kutipan apersepsi yang peneliti lakukan dengan 

peserta didik: 

Guru : “Kemarin, pada waktu pelajaran IPA kita 

belajar apa anak-anak?” 

Peserta Didik : “Gaya bu” 

Guru : “Iya benar kita kemarin belajar gaya, nah siapa 
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yang tahu apa itu gaya?” 

Peserta Didik  “Saya bu, gaya adalah tarikan dan dorongan” 

Guru : “Pinter sekali, ayo sebutkan contoh-contoh 

gaya itu apa saja?” 

Peserta Didik : “Kuda menarik delman, orang mendorong 

gerobak, menarik mobil mainan, anak 

mendorong meja” 

Guru : “Iya benar sekali, kemarin gaya itu ada yang 

bisa mempengaruhi benda bergerak menjadi 

diam, apa contohnya anak-anak? ” 

Peserta Didik : “Anak menendang bola bu kemudian bolanya 

ditangkap oleh anak yang jadi kiper”, Bu 

gambar lagi bu? 

Guru : “ Iya benar, iya hari ini kita akan belajar 

dengan mengurutkan gambar lagi seperti 

kemarin tentang pengaruh gaya terhadap gerak 

benda tetapi dengan gambar yang berbeda,” 

Siapp….!!! 

Peserta Didik : “Yeee…..” 

 

Berdasarkan dialog peneliti dengan peserta didik diatas, 

dapat di ketahui bahwa sebagian besar peserta didik telah 

memahami materi pengaruh gaya terhadap gerak benda. Namun, 

ada beberapa bagian yang belum dipahami peserta didik sehingga 

hasil post test pada siklus I belum mecapai KKM. Selanjutnya 

peneliti melalukan langkah-langkah kolaborasi metode picture and 

picture dengan metode talking stick seperti siklus I, pada siklus II 

peneliti memperbaiki cara penyampaian materi dan memperbaiki 

cara berkomunikasi dengan peserta didik.  

Berbeda dengan siklus sebelumnya, pada siklus ini peserta 

didik terlihat lebih bersemangat dan berantusias mengikuti 

pembelajaran karena mereka telah memahami langkah-langkah 

pembelajaran pada siklus sebelumnya.  
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Peneliti melaksanakan kegiatan inti, setelah melakukan 

apersepsi dengan peserta didik. Peneliti menyampaikan 

kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik. Kemudian 

peneliti menyampaikan materi pengantar dengan menunjukkan 

beberapa contoh pengaruh gaya terhadap gerak benda dan 

dipraktekkan. Peneliti juga mengajak peserta didik untuk praktek 

sendiri didepan kelas seperti menendang bola kemudian bola 

ditendang peserta didik lain ke arah yang berbeda, mendorong 

meja dengan arah berlawanan, seperti pada gambar 4.9. 

Gambar 4.9 Peneliti Mengajak Peserta Didik Praktek di depan 

Kelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah mengajak peserta didik praktek di depan kelas, 

peneliti menunjukkan beberapa gambar yang nantinya akan 

diurutkan oleh peserta didik secara berkelompok, seperti gambar 

4.10. Peneliti juga memberikan penjelasan sedikit tentang gambar 

tersebut. Peneliti meminta peserta didik untuk membentuk 

kelompok kemudian peneliti memberi tugas mengurutkan gambar-

gambar kecil yang telah disiapkan peneliti. Gambar tersebut 

berkaitan dengan pengaruh gaya terhadap gerak benda, yaitu 
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pengaruh gaya terhadap benda diam, pengaruh gaya terhadap 

benda bergerak, dan pengaruh gaya terhadap arah gerak benda. 

Gambar tersebut diurutkan secara berkelompok, seperti gambar 

4.11. Peserta didik tidak kesulitan dalam mengurutkan gambar 

tersebut seperti pada siklus I.  

Gambar 4.10 Peneliti Menunjukkan Gambar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.11 Peserta Didik Mengurutkan Gambar secara 

Berkelompok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peneliti menampilkan gambar-gambar yang sama dalam 

ukuran yang lebih besar setelah semua kelompok selesai. Peneliti 

menawarkan kepada peserta didik untuk maju kedepan kelas 

mengurutkan gambar tersebut di papan tulis. Ternyata semua  

peserta didik berantusias untuk mengurutkan dan menempelkan 
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gambar di papan tulis, seperti pada gambar 4.12. Sehingga peneliti 

harus menunjuk beberapa peserta didik saja karena keterbatas 

gambar yang disiapkan. Kemudian peneliti memberikan gambar-

gambar tersebut kepada beberapa peserta didik yaitu, Alfito dan 

Ferdi, Nasir, Fahdurrosyid, dan Naffar, Rizki dan Muhammad, 

serta Najiha dan Helga. Peserta didik tersebut mengurutkan 

gambar dengan berpasangan masing-masing peserta didik 

memegang satu gambar sehingga mereka dapat berdiskusi urutan 

mana yang lebih dulu kemudian ditempelkan di papan tulis dengan 

benar. Setelah menempelkan di papan tulis peneliti menanyakan 

alasan mereka mengurutkan gambar seperti yang ditempelkan. 

Peserta didik pun menjawab dengan benar sesuai dengan gambar 

yang diurutkan dan penuh percaya diri. 

Gambar 4.12 Pengurutan Gambar di depan Kelas  

 

 
 

Selanjutnya peneliti memberikan penambahan konsep 

materi dengan menjelaskan ulang dari gambar-gambar yang telah 

mereka urutkan bahwa gaya dapat mempengaruhi gerak benda 

serta menyebutkan dan menunjukkan beberapa contohnya.   
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Kemudian peneliti mengambil tongkat dan mengajak 

peserta didik untuk kegiatan talking stick, seperti pada gambar 

4.13. Pada kegiatan ini peserta didik sangat bersemangat dan 

mereka bernyanyi bersama-sama sambil menggulirakn tongkat 

sampai lagunya berhenti. Pada saat lagu berhenti peserta didik 

yang memegang tongkat terkahir mendapat pertanyaan dari 

peneliti. Jawaban dari peserta didik sangat memuaskan karena 

sebagian besar telah paham dengan materi yang telah disampaikan. 

Kegiatan talking stick ini diulang-ulang. Pada siklus II, peserta 

didik yang mendapat pertanyaan dari peneliti lebih banyak dari 

pada siklus I. 

Gambar 4.13 Kegiatan Talking Stick Siklus II 

 
 

 

Di akhir kegiatan peneliti membimbing peserta didik untuk 

menyimpulkan secara bersama-sama pembelajaran hari ini tentang 

pengaruh gaya terhadap gerak benda. 

Selanjutnya peneliti membagikan soal post test (tes akhir) 

untuk mengukur tingkat pemahaman peserta didik setelah 

diterapkan kolaborasi metode picture and picture dengan metode 
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talking stick pada pembelajaran IPA materi pengaruh gaya 

terhadap gerak benda. Pelaksanaan post test berjalan dengan 

lancar, seperti gambar 4.14. Setelah peserta didik selesai 

mengerjakan soal, peneliti meminta peserta didik untuk 

mengumpulkan hasil tes kepada peneliti. Kemudian peneliti 

memberikan pesan untuk tetap belajar dan mempelajari pelajaran 

selanjutnya. Peneliti mengakhiri pertemuan dengan membaca 

hamdalah bersama dan mengucapkan salam. 

Gambar 4.14 Peserta Didik Mengerjakan Post Test Siklus II 

 
 

Selanjutnya peneliti melakukan pengkoreksian hasil tes 

peserta didik untuk mengetahui tingkat keberhasilan pada siklus II.  

3) Tahap Observasi 

a) Hasil Observasi Aktivitas Peneliti, Aktivitas Peserta Didik, dan 

Keaktifan Peserta Didik 

Tahap observasi dilaksanakan bersamaan pelaksanaan 

tindakan. Pada saat tindakan berlangsung peneliti sebagai guru, 

sedangkan observer dilakukan oleh dua orang yang sama pada 

siklus I, yaitu Pak Rofiqi selaku guru mata pelajaran IPA kelas 

IV bertindak sebagai pengamat I dan Annisatur Rifqia Amalia 
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teman sejawat peneliti yang bertindak sebagai pengamat II. 

Sama halnya dengan siklus I, pada tahap observasi 

menggunakan pedoman lembar observasi yang telah disipakan 

oleh peneliti dan apabila ada hal-hal penting yang tidak 

terdapat didalam poin pada lembar observasi maka ditulis 

sebagai catatan lapangan.  

Pengamat I dan Pengamat II bertugas mengamati segala 

aktivitas peneliti, aktivitas peserta didik dan keaktifan peserta 

didik selama proses pembelajaran berlangsung. Hal-hal yang 

diamati dari aktivitas peneliti adalah pelaksanaan pembelajaran 

yang dilakukan oleh peneliti apakah sudah sesuai dengan 

skenario pembelajaran atau belum. Adapun pedoman observasi 

aktivitas peneliti sebagaimana terlampir. Hasil observasi 

aktivitas peneliti pada siklus II dapat dilihat dalam tabel 4.8 

berikut ini : 

Tabel 4.8 Hasil Observasi Aktivitas Peneliti Siklus II 

Tahap Indikator 

Skor 

Pengamat 

I 

Pengamat 

II 

1 2 3 

Awal 

1. Melakukan aktivitas rutin 

sehari-hari 
4 4 

2. Menyampaikan tujuan 5 5 

3. Memberikan motivasi 

belajar 
4 4 

4. Membangkitkan  

pengetahuan prasyarat 

peserta didik 

4 4 

5. Menyediakan sarana yang 

dibutuhkan 
5 5 

Inti 
1. Menyampaikan materi 

pengantar 
4 4 
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Lanjutan tabel… 

Tahap Indikator 

Skor 

Pengamat 

I 

Pengamat 

II 

1 2 3 

Inti 

2. Meminta peserta didik untuk  

mengurutkan dan memahami 

gambar (picture) 

5 5 

3. Menanamkan/ menambah 

konsep sesuai kompetensi 

yang akan dicapai 

4 4 

4. Peneliti memulai kegiatan 

talking stick 
5 5 

5. Peneliti mengajukan 

pertanyaan 
5 5 

Akhir 

1. Melakukan evaluasi 5 5 

2. Melaksanakan tes evaluasi 4 4 

3. Mengakhiri pembelajaran 5 5 

Jumlah Skor 59 59 

Rata-Rata 59 

 

Penghitungan persentase nilai rata-rata aktivitas peneliti 

dalam pelaksanaan pembelajaran digunakan rumus sebagai 

berikut: 

NP = 
 

  
 x100%  

 

Keterangan: 

NP = nilai persen yang dicari atau diharapkan 

R = skor mentah yang diperoleh 

SM = skor maksimum ideal yang bersangkutan 

100= bilangan tetap  

 

Berdasarkan tabel 4.8 hasil observasi aktivitas peneliti 

yang dilakukan oleh pengamat I dan pengamat II diperoleh 

nilai  
     

 
   , sedangkan skor maksimal adalah 65. Dengan 

demikian persentase nilai rata-rata aktivitas peneliti adalah   

NP = 
  

  
 x100% = 90,77%. Sesuai dengan taraf keberhasilan 
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tindakan yang telah ditetapkan sebagaimana tabel 4.3 maka 

taraf keberhasilan aktivitas peneliti pada siklus I termasuk 

dalam kategori sangat baik.  

Jenis pengamatan yang ke dua adalah pengamatan 

terhadap aktivitas peserta didik. Hal-hal yang diamati adalah 

segala hal keterlibatan peserta didik dalam proses 

pembelajaran. Adapun pedoman observasi aktivitas peserta 

didik sebagaimana terlampir. Hasil observasi aktivitas peserta 

didik pada siklus II dapat dilihat dalam tabel 4.9 berikut ini : 

Tabel 4.9 Hasil Observasi Aktivitas Peserta Didik Siklus II 

Tahap Indikator 

Skor 

Pengamat 

I 

Pengamat 

II 

1 2 3 

Awal 

1. Melakukan aktivitas 

keseharian 
4 4 

2. Memperhatikan tujuan 4 4 

3. Memperhatikan penjelasan 

materi 
5 5 

4. Memenuhi pengetahuan 

prasyarat 
4 4 

5. Menyiapkan perlengkapan 

belajar 
4 4 

Inti 

1. Memperhatikan materi 

pengantar 
4 4 

2. Keterlibatan dalam 

mengurutkan dan memahami 

gambar (picture) 

5 5 

3. Memperhatikan konsep 

tambahan dari peneliti 
5 4 

4. Melakukan kegiatan talking 

stick 
5 5 

5. Menjawab pertanyaan dari 

peneliti 
4 4 

Akhir 1. Menanggapi evaluasi 4 4 

2. Melaksanakan tes evaluasi 5 5 

3. Mengakhiri pembelajaran 4 4 

Jumlah Skor 57 56 

Rata-Rata 56,5 
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Berdasarkan tabel 4.9 diatas menunjukkan sebagian 

besar indikator aktivitas belajar peserta didik sudah muncul, ini 

berarti keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran 

sudah ada dan lebih baik dari siklus sebelumnya. Hasil 

observasi aktivitas peserta didik dari pengamat I dan pengamat 

II diperoleh nilai 
     

 
      sedangkan skor maksimal 

aktivitas peserta didik adalah 65. Dengan demikian persentase 

nilai rata-rata aktivitas peserta didik adalah                            

    

  
 x100% = 86,92%. Sesuai dengan taraf keberhasilan 

tindakan yang telah ditetapkan sebagaimana tabel 4.3 maka 

taraf keberhasilan aktivitas peserta didik pada siklus I termasuk 

dalam kategori sangat baik.  

Jenis pengamatan yang ketiga adalah pengamatan 

terhadap keaktifan peserta didik. Hal-hal yang diamati adalah 

segala hal keterlibatan peserta didik baik dari segi mental 

maupun fisik selama proses pembelajaran. Adapun pedoman 

observasi keaktifan peserta didik sebagaimana terlampir. Hasil 

observasi keaktifan peserta didik pada siklus II dapat dilihat 

dalam tabel 4.10 berikut ini : 
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Tabel 4.10 Hasil Observasi Keaktifan Peserta Didik Siklus II 

Aspek 
Skor 

Pengamat I Pengamat II 

1 2 

Emosional Activities 45 40 

Listening Activities 41 40 

Oral Activities 39 38 

Motor Activities 45 47 

Mental Activities 43 45 

Visual Activities 48 48 

Writing Activities 45 46 

Jumlah Skor 306 304 

Rata-Rata 305  

 

Berdasarkan tabel 4.10 diatas, dapat dilihat bahwa 

keterlibatan peserta didik baik dari segi fisik maupun mental 

lebih baik dari keterlibatan peserta didik pada siklus I dengan 

ditunjukkan adanya skor dari pengamat yang lebih baik dari 

siklus sebelumnya. Hasil observasi keaktifan peserta didik dari 

pengamat I dan pengamat II diperoleh nilai 
       

 
      

sedangkan skor maksimal keaktifan peserta didik adalah 357 

dengan jumlah peserta didik sebanyak 17 yang mengikuti 

proses pembelajaran. Dengan demikian persentase nilai rata-

rata keaktifan peserta didik adalah 
   

   
 x100% = 85,43%. 

Sesuai dengan taraf keberhasilan tindakan yang telah 

ditetapkan sebagaimana tabel 4.3 maka taraf keberhasilan 

keaktifan peserta didik secara keseluruhan pada siklus I 

termasuk dalam kategori baik. 
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b) Hasil Catatan Lapangan 

Seperti halnya siklus I, siklus II ini juga membuat 

catatan lapangan yang digunakan untuk mencatat hal-hal 

penting yang tidak terdapat dalam indikator maupun diskriptor 

dalam lembar observasi selama proses pembelajaran 

berlangsung. Beberapa hal yang dicatat oleh peneliti dan 

pengamat II, sebagai berikut: 

(1) Peneliti mengalami kesulitan dalam pengkondisian 

peserta didik sebelum pelajaran. 

(2) Secara umum peserta didik lebih aktif dan bersemangat 

pada kegiatan inti dan saling beradu cepat dalam 

mengurutkan gambar. 

(3) Penguasaan kelas dari peneliti lebih baik sehingga peserta 

didik lebih aktif, berantusias dan bersemangat dalam 

pembelajaran dan tidak ada lagi peserta didik yang 

meninggalkan kelas saat proses pembelajaran.  

(4) Peserta didik terlihat santai dan senang ketika penerapan 

talking stick pada saat bergulirnya tongkat dan 

pemberhentian tongkat yang dilanjutkan dengan 

pemberian pertanyaan. 

(5) Peserta didik lebih percaya diri dalam menjawab 

pertanyaan peneliti dan mengerjakan post test siklus II.  
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c) Hasil Wawancara dengan Peserta Didik 

Wawancara peneliti lakukan di akhir siklus II pada 

tanggal 26 Januari 2016 pada jam istirahat. Wawacara peneliti 

lakukan dengan beberapa peserta didik yang mendatangi 

peneliti saat peneliti membereskan media setelah penelitian. 

Berikut hasil wawancara:  

P : “Ibu mau tanya nih….” 

U : “Iya tanya apa bu?” 

P : “Bagaimana dengan pembelajaran dengan 

menggunakan gambar atau metode picture 

and picture kalian suka apa tidak?” 

U dan L  “Suka bu..” 

P : “Kalian merasa kesulitan apa tidak dengan 

belajar seperti tadi?” 

M : “Tidak bu…malah kami mudah paham bu 

saya suka.” 

P : “Saat talking stick, kalian merasa tegang apa 

tidak?” 

U,A dan L : “Iya bu kalau kemarin itu menegangkan 

sekali saya takut tidak bisa menjawab, 

tetapi kalau hari ini tidak” 

P : “Kalian merasa senang apa tidak belajar 

dengan pengkolaborasian metode picture 

and picture dengan metode talking stick?” 

U, A, L 

dan M 

: “Iya bu senang sekali..” 

 

Keterangan : 

P : Peneliti 

U : Uswatun (Peserta didik) 

L : Lusi (Peserta didik) 

A : Ayu (Peserta didik) 

M : Muhammad (Peserta didik) 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa 

peserta didik merasa lebih senang dan bersemangat saat belajar 

menggunakan kolaborasi metode picture and picture dengan  
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talking stick. Peserta didik lebih mudah memahami materi yang 

disampaikan dan mampu mengasah kemampuan peserta didik 

saat diberikan pertanyaan-pertanyaan oleh peneliti tetapi juga 

sedikit merasa tegang. 

d) Hasil Tes Akhir (Post Test) Peserta Didik Siklus II 

Soal tes akhir (post test) siklus II yang diberikan kepada 

peserta didik terdiri 15 butir soal dengan perinciannya 10 soal 

pilihan ganda dan 5 soal isian singkat. Adapun format tes akhir 

(post test) siklus II sebagaimana terlampir. Dalam 

penghitungan tingkat pemahaman peserta didik dan pencapaian 

nilai prestasi belajar peserta didik digunakan rumus 

percentages correction sebagai berikut :
5
 

S = 
 

 
  X 100 

Keterangan : 

S   : Nilai yang diharapkan (dicari) 

R  : Jumlah skor dari item atau soal yang dijawab benar 

N  : Skor maksimum ideal dari tes yang bersangkutan 

100 : Bilangan tetap. 

 

Hasil tes akhir (post test) peserta didik pada siklus II akan 

disajikan dalam tabel 4.11 berikut ini : 

 

Tabel 4.11 Hasil Post Test Peserta Didik Siklus II 

No. Kode Jenis Kelamin Nilai Keterangan 

1 2 4 5 6 

1 IRE Laki-Laki 80 Tuntas 

2 ANR Perempuan 83 Tuntas 

3 FAD Laki-Laki 89 Tuntas 

4 FI Laki-Laki 74 Tuntas 

                                                 
5
 Ibid., 
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Lanjutan tabel… 

No. Kode Jenis Kelamin Nilai Keterangan 

1 2 4 5 6 

5 LA Perempuan 91 Tuntas 

6 LNN Perempuan 91 Tuntas 

7 MF Laki-Laki 89 Tuntas 

8 MRAN Laki-Laki 74 Tuntas 

9 MHF Perempuan   

10 MRA Laki-Laki 94 Tuntas 

11 MFM Laki-Laki 69 Tidak Tuntas 

12 MNM Laki-Laki 91 Tuntas 

13 UH Perempuan 86 Tuntas 

14 HSP Perempuan 83 Tuntas 

15 MN Laki-Laki 86 Tuntas 

16 MHH Laki-Laki 94 Tuntas 

17 AD Laki-Laki 100 Tuntas 

18 NDS Perempuan 89 Tuntas 

 

Total 1463 

Rata-Rata Kelas 86,06 

Jumlah peserta didik 18 

Jumlah peserta didik yang telah tuntas 16 

Jumlah peserta didik yang tidak tuntas 1 

Jumlah peserta didik yang tidak ikut tes 1 

Persentase ketuntasan 94,12% 

   

Berikut hasil jawaban peserta didik yang tuntas pada post test 

siklus II :  
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Berdasarkan tabel 4.11 diketahui bahwa hasil tes akhir 

(post test) siklus II diperoleh 16 peserta didik telah 

memperoleh nilai ≥70 dari 17 peserta didik yang mengikuti tes. 

Sedangkan 1 peserta didik belum mencapai kriteria ketuntasan 

minimum. Hal ini berarti ketuntasan belajar peserta didik lebih 

baik dari siklus sebelumnya dengan persentase ketuntasan 

belajar peserta didik sebesar 94,12% telah tuntas dan 5,88% 

belum tuntas. Adapun ketuntasan belajar peserta didik pada 

siklus II sebagaimana diagram berikut ini. 

Gambar 4.15  Diagram Ketuntasan Belajar Tes Akhir(Post 

test) Peserta Didik Siklus II 

 

Berdasarkan hasil post test siklus II pada tabel 4.11 

diatas menunjukkan adanya peningkatan prestasi belajar 

peserta didik yang mana ditunjukkan dengan nilai post test 

peserta didik pada siklus II lebih baik dari nilai post test siklus 

I. Selain itu rata-rata kelas dan ketuntasan belajar peserta didik 

juga mengalamai peningkatan. Terbukti rata-rata kelas post test 

siklus I sebesar 78 meningkat menjadi 86,06 pada post test 

siklus II. Persentase ketuntasan belajar peserta didik juga 

94,12% 

5,88% 

Ketuntasan Belajar 

Peserta Didik Yang Tuntas 

Peserta Didik Yang Tidak 

Tuntas 
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mengalami peningkatan sebesar 25,37% yang mulanya 

ketuntasan belajar peserta didik 68,75% pada post test siklus I 

meningkat menjadi 94,12% pada post test siklus II.  Dengan 

demikian, ketuntasan belajar pada siklus II tersebut telah 

memenuhi indikator keberhasilan pembelajaran, yaitu 75% dari 

jumlah peserta didik yang mengikuti tes mendapat skor ≥70 

atau telah mencapai KKM. Oleh karena itu, penelitian 

dihentikan sampai siklus II. Hal ini telah membuktikan bahwa 

penerapan kolaborasi metode picture and picture dengan 

metode talking stick mampu meningkatkan prestasi belajar 

peserta didik kelas IV pada mata pelajaran IPA.  

4) Tahap Refleksi 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, peneliti 

bersama dengan teman sejawat melakukan refleksi terhadap data-

data hasil tindakan, yaitu hasil pengamatan aktivitas peneliti, 

aktivitas peserta didik dan keaktifan peserta didik selam proses 

pembelajaran, hasil catatan lapangan, dan hasil tes akhir (post test) 

peserta didik. Dari data-data tersebut diperoleh hasil refleksi 

sebagai berikut: 

a) Aktivitas peneliti dan peserta didik berdasarkan lembar 

observasi meningkat dari siklus sebelumnya yang menunjukkan 

tingkat keberhasilan pada kriteria sangat baik.   



156 

 

b) Keaktifan peserta didik berdasarkan lembar observasi 

menunjukkan tingkat keberhasilan pada kriteria baik, sebagian 

besar peserta didik sudah aktif dan bersemangat dalam 

mengikuti proses pembelajaran.  

c) Kepercayaan peserta didik semakin meningkat dibuktikan 

dengan berani praktek di depan kelas dan mampu menjawab 

pertanyaan dengan lancar serta mengerjakan tes tanpa bertanya 

atau mencontek temannya lagi. 

d) Peserta didik terlihat senang dan berantusias ketika kegiatan 

talking stick. 

e) Prestasi belajar peserta didik berdasarkan hasil post test siklus 

II menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan  hasil post 

test siklus I dan telah mencapai KKM. Hal ini terbukti dari nilai 

post test siklus II lebih baik dari nilai tes sebelumnya. 

Ketuntasan belajar peserta didik juga mengalami peningkatan. 

Terbukti ketuntasan belajar peserta didik pada tes awal sebesar 

31,25% meningkat menjadi 68,75% pada post test siklus I dan 

meningkat lagi menjadi 94,12% pada post test siklus II. Hal ini 

menunjukkan ketuntasan belajar peserta didik sudah sesuai 

dengan indikator keberhasilan yaitu minimal 75% dari jumlah 

peserta didik yang mengikuti tes telah mencapai KKM.  

Berdasarkan hasil refleksi, secara umum dalam pemberian 

tindakan pada siklus II sudah menunjukkan adanya peningkatan 
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baik dari prestasi belajar peserta didik maupun keaktifan peserta 

didik dan keberhasilan peneliti dalam menerapkan kolaborasi 

metode picture and picture dengan metode talking stick dalam 

pembelajaran IPA sehingga tidak perlu lagi pelaksanaan siklus 

berikutnya.   

 

B. Temuan Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada siklus I 

dan siklus II ada beberapa temuan yang diperoleh peneliti, diantaranya: 

1. Temuan Umum 

a. Peserta didik terlihat sangat berantusias dan bersemangat dalam 

pembelajaran IPA dengan menerapkan kolaborasi metode picture and 

picture dengan metode talking stick. 

b. Peserta didik lebih aktif dalam pembelajaran terbukti adanya 

peningkatan keaktifan peserta didik dari hasil pengamatan. 

c. Peserta didik lebih mudah memahami materi karena menggunakan 

gambar-gambar yang diurutkan secara berkelompok. 

d. Prestasi belajar peserta didik meningkat. 

e. Pembelajaran dengan menerapkan kolaborasi metode picture and 

picture dengan metode talking stick memungkinkan untuk dijadikan 

salah satu alternatif metode dalam kegiatan belajar mengajar. 

2. Temuan Khusus 

a. Ada satu peserta didik yang meninggalkan kelas saat proses 

pembelajaran berlangsung pada siklus I. 


