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 UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR TEMATIK TEMA MERAWAT 
HEWAN DAN TUMBUHAN MELALUI PENGGUNAAN METODE KERJA 

KELOMPOK DAN MEDIA GAMBAR PADA SISWA KELAS II SD NEGERI 009 
KAMPUNG PULAU TAHUN PELAJARAN 2018/2019

Oleh:
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SDN 009 Kampung Pulau

ABSTRAK
 Berbagai upaya pembelajaran telah dilakukan oleh peneliti untuk meningkatkan nilai 
prestasi tematik terutama tema merawat hewan dan tumbuhan. Upaya pembelajaran itu 
di antaranya menyuruh siswa mengerjakan LKS, Menyuruh beberapa siswa untuk maju 
mengerjakan soal dari guru, dan memberikan PR kepada siswa. Namun semua itu belum dapat 
meningkatkan nilai prestasi siswa. Siswa justru merasa bosan dan tidak tertarik mengikuti 
pelajaran tematik. Berawal dari masalah tersebut, maka peneliti berusaha menerapkan satu 
teknik pembelajaran yang dianggap mampu meningkatkan hasil belajar siswa khususnya 
pembelajaran tematik dengan tema merawat hewan dan tumbuhan.
 Berdasarkan hasil ulangan formatif siswa dalam pembelajaran tematik dengan tema 
merawat hewan dan tumbuhan di kelas II semester genap SD Negeri 009 Kampung Pulau 
hanya ada 11 siswa (50%) dari 22 siswa kelas II yang mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal 
(KKM). Dalam proses kegiatan belajar mengajar yang berlangsung, suasana di kelas terlihat 
tidak kondusif. Banyak siswa yang tidak fokus terhadap materi pelajaran. Bahkan tidak ada 
siswa yang bertanya mengenai materi yang diajarkan kepada guru. Setelah diadakan tes 
formatif hasil yang dicapai tidak seperti yang diharapkan.
 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan sebagai berikut: 
Siswa menjadi lebih antusias dan termotivasi dalam belajar tematik. Pada kelas II semester II 
SD Negeri 009 Kampung Pulau yang berjumlah 22 siswa ternyata dari siklus ke siklus hasil 
belajar siswa mengalami peningkatan. Dari 50% siswa yang tuntas menjadi 72,73% pada 
siklus I, kemudian pada siklus II meningkat menjadi 100%. Dengan penerapan Metode Kerja 
Kelompok Dan Media Gambar dalam pembelajaran, dapat meningkatkan hasil belajar siswa 
kelas II semester genap SD Negeri 009 Kampung Pulau Tahun Pelajaran 2018/2019, dengan 
prosentase ketuntasan 100%.
 Kata Kunci: Hasil Belajar, Metode Kerja Kelompok Dan Media Gambar

PENDAHULUAN
Pembelajaran yang merupakan bagian dari pendidikan, merupakan suatu usaha yang 

bersifat sadar akan tujuan dengan sistematik dan terarah pada perubahan tingkah laku menuju 
kedewasaan siswa. Perubahan yang dimaksud itu menunjukan pada suatu proses yang dilalui. Tanpa 
proses itu perubahan tidak mungkin terjadi sehingga tujuan tak dapat dicapai. Tujuan dalam proses 
pembelajaran memerlukan keterlibatan secara aktif siswa yang belajar. Namun dalam kenyataannya 
proses pembelajaran masih tampak adanya kecenderungan meminimalkan peran dan keterlibatan 
siswa.
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Pembelajaran merupakan proses pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan dan pengalaman, salah 
satunya adalah Tematik. Tematik sebagai salah satu ilmu yang tidak kalah pentingnya dalam upaya 
meningkatkan mutu kehidupan bangsa. Tematik merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib 
dipelajari oleh para siswa di jenjang apapun di Indonesia. Pada pelaksanaannya, Tematik merupakan 
mata pelajaran yang sering membuat siswa tidak termotivasi untuk belajar.

Sementara itu, syarat yang terdapat dalam tujuan pengajaran Tematik belum sepenuhnya mendapat 
perhatian siswa, ini dibuktikan banyak siswa yang kurang memahami materi pada pelajaran Tematik, 
bahkan terkesan bagi siswa bahwa Tematik merupakan pelajaran yang membosankan. Di pihak lain 
dapat bersumber dari guru misalnya cara penyampaian atau penerapan yang kurang memberikan tugas 
kepada siswa atau hal-hal lain yang menyebabkan kurang berhasilnya proses belajar mengajar Tematik 
dan masalah lain yang terkait dengan Tematik.

Penerapan teori belajar pada pembelajaran yang sesuai di dalam pelaksanaan pembelajaran di 
kelas akan merangsang minat belajar sehingga hasil belajarnya meningkat. Salah satu teori belajar 
yang dapat digunakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran Tematik melalui 
Metode Kerja Kelompok Dan Media Gambar.

Model pembelajaran tematik pada hakikatnya merupakan model pembelajaran terpadu, yaitu 
suatu pendekatan pembelajaran yang memungkinkan peserta didik baik secara individual maupun 
kelompok aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip secara holistik dan autentik. 

Dalam pembelajaran tematik di Sekolah Dasar tidak sedikit yang dirasakan siswa sebagai beban. 
Tidak sedikit siswa yang mengeluh dan menyatakan bahwa Tematik itu sulit, sehingga pelajaran 
Tematik kurang menarik bagi siswa. Kalau siswa sudah tidak tertarik atau tidak berminat terhadap 
pelajaran Tematik, siswa enggan belajar dan akibatnya nilai ulangan atau ujian menjadi rendah. Mereka 
selalu berpendapat nilai dibawah standar. Jika hal itu dibiarkan maka selamanya pelajaran Tematik 
kurang diminati siswa. Akhirnya akan berdampak pada kesulitan pembelajaran Tematik, sehingga nilai 
ulangan tidak memenuhi KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal).

Pada umumnya tingkat pemahaman terhadap suatu mata pelajaran dinyatakan dengan nilai. Nilai 
yang tinggi menunjukkan bahwa siswa menguasai materi pelajaran sehingga proses pembelajaran 
dianggap telah berhasil. Sebaliknya nilai rendah yang diraih siswa menunjukkan bahwa pembelajaran 
belum berhasil. Hal tersebut terjadi di kelas yang peneliti alami yaitu di kelas II semester 2 SD Negeri 
009 Kampung Pulau. Dari hasil tes formatif, hanya ada 11 siswa dari 22 siswa yang memenuhi KKM.

Berbagai upaya pembelajaran telah dilakukan oleh peneliti untuk meningkatkan nilai prestasi 
Tematik terutama tema merawat hewan dan tumbuhan. Upaya pembelajaran itu di antaranya menyuruh 
siswa mengerjakan lembar kerja siswa, menyuruh beberapa siswa untuk maju mengerjakan soal dari 
guru, dan memberikan pekerjaan bersama orang tua kepada siswa. Namun semua itu belum dapat 
meningkatkan nilai prestasi siswa. Siswa justru merasa bosan dan tidak tertarik mengikuti pelajaran 
Tematik.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, rendahnya hasil belajar siswa pada 
kegiatan pembelajaran Tematik di sekolah ditemukan keragaman masalah.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan tindakan-tindakan perbaikan pengajaran 
untuk meningkatkan hasil belajar siswa terhadap mata pelajaran Tematik khususnya tema merawat 
hewan dan tumbuhan melalui Metode Kerja Kelompok Dan Media Gambar, sehingga siswa dapat 
menunjukkan kemampuannya dalam pembelajaran Tematik, dan diharapkan siswa akan termotivasi 
untuk meningkatkan hasil belajarnya.

Uraian diatas mendorong penulis untuk meneliti upaya meningkatkan hasil belajar siswa melalui 
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penerapan Metode Kerja Kelompok Dan Media Gambar pada tema merawat hewan dan tumbuhan.
Berawal dari masalah tersebut, maka peneliti berusaha menerapkan satu teknik pembelajaran 

yang dianggap mampu meningkatkan hasil belajar siswa khususnya pembelajaran Tematik dengan 
tema merawat hewan dan tumbuhan.

Berdasarkan hasil ulangan formatif siswa dalam pembelajaran tematik dengan tema merawat 
hewan dan tumbuhan di kelas II semester 1 SD Negeri 009 Kampung Pulau hanya ada 11 siswa dari 
22 siswa kelas II yang mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Dalam proses kegiatan belajar 
mengajar yang berlangsung, suasana di kelas terlihat tidak kondusif. Banyak siswa yang tidak fokus 
terhadap materi pelajaran. Bahkan tidak ada siswa yang bertanya mengenai materi yang diajarkan 
kepada guru. Setelah diadakan tes formatif hasil yang dicapai tidak seperti yang diharapkan.

pembelajaran yang telah dilaksanakan.
Dari data yang dapat diperbaiki guru, peneliti berdiskusi dengan teman sejawat dan supervisor. 

Dari hasil diskusi disimpulkan bahwa data merupakan masalah penting untuk diperbaiki dengan 
menerapkan Metode Kerja Kelompok Dan Media Gambar dalam pembelajaraan Tematik pada tema 
merawat hewan dan tumbuhan. Dengan upaya pembelajaran yang baru, maka pelajaran akan mudah 
diterima siswa dan tentunya lebih jelas sehingga gurus akan lebih mudah menjelaskan bagian merawat 
hewan dan tumbuhan.

Dari hasil diskusi kecil dangan teman sejawat dan bimbingan supervisor, terungkap beberapa 
masalah yang mengakibatkan siswa tidak dapat menguasai materi yang diajarkan terutama pada 
mata pelajaran Tematik dengan tema merawat hewan dan tumbuhan. Untuk itu peneliti berusaha 
menganalisis masalah-masalah di atas.

“Apakah Penggunaan Metode Kerja Kelompok Dan Media Gambar dapat meningkatkan hasil 
belajar siswa pada pembelajaran tematik tema merawat hewan dan tumbuhan di kelas II Semester 
genap SD Negeri 009 Kampung Pulau Tahun Pelajaran 2018/2019?

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas tujuan penelitian tindakan ini untuk meningkatkan 
prestasi siswa dan penguasaan serta pemahaman siswa terhadap pembelajaran tematik tema merawat 
hewan dan tumbuhan melalui penerapan metode kerja kelompok dan media gambar pada siswa kelas 
II semester genap di SD Negeri 009 Kampung Pulau tahun pelajaran 2018/2019.

Setelah diadakan kegiatan penelitian tentang penerapan metode kerja kelompok dan media 
gambar dalam perbaikan pembelajaran Tematik dengan tema merawat hewan dan tumbuhan ini untuk 
meningkatkan hasil belajar siswa.

Dengan demikian hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi siswa, bagi teman sejawat dan bagi 
sekolah.

KAJIAN PUSTAKA

perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat.

keberhasilan proses dan hasil belajar, bukan hanya sebagai cara yang digunakan untuk menilai hasil 
belajar.

Umi Kalsum



88

Jurnal Ilmiah Pendidikan Inspirator Guru

Belajar Tematik sebenarnya merupakan suatu belajar mental, yaitu proses penyesuaian susunan 
pengetahuan yang telah ada pada otak siswa, yang digoncangkan oleh masuknya informasi baru. 

belajar yang memuat berbagai informasi. Dengan demikian untuk dapat belajar Tematik secara efektif 
siswa harus mengalami cukup waktu untuk mengasimilasikan. Hal ini dikarenakan dalam belajar 
Tematik penguasaan konsep harus matang sebelum menguasai konsep berikutnya.

Pendekatan pembelajaran tematik adalah suatu pendekatan pembelajaran, yang mengangkat suatu 
tema tertentu untuk mengikat beberapa materi pelajaran. Tema yang dipilih harus berkaitan erat dengan 
pengalaman nyata siswa dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pembelajaran yang dialami siswa 
dapat memberikan pengalaman bermakna bagi diri siswa sendiri.

Landasan pendekatan pembelajaran tematik dipengaruhi oleh tiga landasan penting, yaitu landasan 
 psikologi dan yuridis.

Metode kerja kelompok adalah metode mengajar dengan mengkondisikan peserta didik dalam 
suatu group atau kelompok sebagai satu kesatuan dan diberikan tugas untuk dibahas dalam kelompok 
tersebut. Karena itu guru dituntut untuk mampu menyediakan bahan-bahan pelajaran yang secara 
manipulasi mampu melibatkan anak bekerjasama dan berkolaborasi dalam kelompok.

Penerapan metode kerja kelompok menuntut guru untuk dapat mengelompokan peserta didik 
secara arif dan proporsional.

Media gambar merupakan salah satu dari media pembelajaran yang paling umum dipakai dan 
merupakan bahasa yang umum dan dapat dimengerti dan dinikmati dimana-mana. 

Pelajaran Tematik menumbuhkembangkan aspek pengetahuan, dan aspek ketrampilan yang 
dapat muncul dalam penalaran siswa, oleh karenanya diperlukan pendekatan pembelajaran yang 
tepat. Pendekatan yang tepat tidak hanya bertumpu pada aspek pengetahuan saja, namun pendekatan 
pembelajaran yang dapat memudahkan siswa memahami materi yang disampaikan.Pendekatan 
pembelajaran yang digunakan oleh guru, dalam hal ini bertujuan agar siswa dapat berpikir kritis dan 
terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu dipakailah Metode Kerja Kelompok 
Dan Media Gambar, diharapkan hasil belajar tematik tema merawat hewan dan tumbuhan pada siswa 
kelas II SD Negeri 009 Kampung Pulau meningkat.

hipotesis tindakan bahwa penerapan metode kerja kelompok dan media gambar dapat meningkatkan 
hasil belajar tematik Tema merawat hewan dan tumbuhan kelas II SD Negeri 009 Kampung Pulau 
Tahun Pelajaran 2018/2019.

METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian perbaikan dilaksanakan selama bulan Februari 2018, karena hari-hari tersebut 

merupakan hari-hari efektif dalam kegiatan belajar mengajar pada semester genap tahun Pelajaran 
2018/2019.

Lokasi penelitian yang dilakukan peneliti adalah di kelas II semester genap tahun ajaran 2018/2019 
SD Negeri 009 Kampung Pulau yang beralamat di jalan Tuk Ongku Alim, Kampung Pulau, Kecamatan 
Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. Subjek penelitian adalah siswa kelas II semester 
genap tahun ajaran 2018/2019 SD Negeri 009 Kampung Pulau yang berjumlah 22 siswa.

Variabel yang diteliti ada 2, yaitu: penerapan metode kerja kelompok dan media gambar sebagai 
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variabel bebas dan hasil belajar siswa sebagai variabel terikat.
Dalam penelitian ada 2 variabel yaitu aktivitas siswa selama penerapan Metode Kerja Kelompok 

Dan Media Gambar melalui diskusi kelompok dan prosentasenya sebagai variabel pertama, sedangkan 
variabel kedua adalah hasil belajar siswa setelah penerapan Metode Kerja Kelompok Dan Media 
Gambar yang telah dijelaskan di Bab II.

Prosedur penelitian yang pertama yaitu pra siklus. Pra siklus digunakan untuk menemukan 
masalah yang terjadi di kelas, sehingga nantinya dapat diperbaiki melalui Penelitian Tindakan Kelas. 
Berdasarkan masalah tersebut guru melakukan tindakan perbaikan yang terdiri dari perencanaan 

Kedua, siklus I. Pada siklus ini berisi proses perencanaan (planning), proses pelaksanaan 

Setelah melaksanakan proses perbaikan pembelajaran siklus I pada pembelajaran Tematik akan 

dan kekurangan pada proses pembelajaran yang telah berlangsung dan hasil belajarnya,Selain itu juga 
ada saran dan masukan, sehingga hal-hal yang belum tercapai di dalam siklus I akan diperbaiki di 
siklus II.

dengan pembimbing, maka peneliti mengembangkan rencana perbaikan pembelajaran berupa prosedur 
kerja yang dilaksanakan di dalam kelas yang terdiri dari proses perencanaan (planning), proses 

Data dikumpulan menggunakan teknik tes, yaitu tes tertulis yang dilaksanakan pada akhir 
pelaksanaan pada kegiatan pembelajaran yaitu pada pra siklus, siklus I, dan siklus II. Di samping 
menggunakan butir-butir soal tentang merawat hewan dan tumbuhan, tes juga menggunakan 
pengamatan proses pembelajaran yang dilakukan oleh teman sejawat sebagai observer berserta peneliti.
 Data yang dikumpulkan berbentuk skor (kuantitatif). Data dianalisis untuk membandingkan nilai 
tes awal (pra siklus), nilai tes setelah siklus I dan nilai tes setelah siklus II. Perubahan nilai per siklusnya 
akan dijadikan variabel proses untuk mengukur keberhasilan penerapan Metode Kerja Kelompok 
Dan Media Gambar. Proses yang dilakukan mengikuti prosedur penelitian yang telah dijelaskan 
sebelumnya.
 Seorang siswa dikatakan telah mencapai ketuntasan individual jika sekurang-kurangnya 
memperoleh nilai 70. Indikator keberhasilan dalam penelitian ini apabila hasil belajar siswa meningkat, 
yaitu nilai rata-rata yang dihasilkan 70 atau lebih dan siswa yang mendapat nilai 70 atau lebih berjumlah 
minimal 85% dari jumlah siswa.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
 Kondisi awal ketika guru menerapkan metode ceramah dan penggunaan media gambar dalam 
kelompok kecil adalah siswa tidak terlibat secara aktif hanya guru saja yang aktif. Hal ini dapat 
ditunjukkan dengan adanya siswa yang bicara sendiri, suasana dalam kelas menjadi gaduh, siswa tidak 
konsentrasi jika diberi pertanyaan tentang materi yang disampaikan sehingga tidak bisa menjawab 
pertanyaan, bahkan ada siswa yang bermain sendiri. Setelah diadakan tes evaluasi ternyata hasil 
belajarnya rendah yaitu nilai rata-rata kelasnya 66,45 (di bawah KKM 70).
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 Pembelajaran siklus I dilaksanakan materi pelajaran yang diajarkan adalah Tema Merawat Hewan 
dan Tumbuhan subtema Hewan di Sekitarku dengan menggunakan rencana perbaikan pembelajaran 
siklus I. Proses perbaikan pembelajaran dilaksanakan yang diawali dengan apersepsi, kegiatan inti, dan 
kegiatan akhir yaitu dengan memberi tes formatif. Hasil tes formatif ini dianalisa untuk menentukan 
apakah upaya perbaikan pembelajaran tersebut berhasil atau tidak.
 Dari analisa data hasil belajar yang dicapai oleh siswa pada perbaikan pembelajaran siklus I, 
diketahui bahwa hasil nilai yang dicapai oleh siswa rata-rata kelas 76,18 dengan prosentase ketuntasan 

perbaikan pembelajaran siklus I yang menitikberatkan pada kegiatan guru dan siswa yaitu dengan 
penerapan Metode Kerja Kelompok Dan Media Gambar dalam perbaikan pembelajaran mengalami 
peningkatan jika dibandingkan dengan pembelajaran sebelum perbaikan dengan nilai rata-rata 66,45 
dari jumlah siswa 22 siswa. Sehingga dapat dikatakan perbaikan pembelajaran siklus I hasilnya lebih 
baik tetapi secara klasikal belum tuntas. Oleh karena itu direncanakan perbaikan pembelajaran siklus 
II.

Pada tahap perencanaan ini diperoleh data, peneliti merancang rencana perbaikan pembelajaran siklus 
II, menyiapkan media gambar yang sesuai dengan materi yang diajarkan, menerapkan Metode Kerja 
Kelompok Dan Media Gambar dalam kegiatan pembelajaran. Menyiapkan lembar observasi dan soal 
tes formatif. Maka pelajaran yang diajarkan adalah Tematik Tema Merawat Hewan dan Tumbuhan 
Subtema Merawat hewan di sekitarku dan menggunakan Rencana Perbaikan Pembelajaran siklus II.
 Proses pembelajaran diawali dengan apersepsi. Guru menerapkan Metode Kerja Kelompok Dan 
Media Gambar dan diakhiri dengan tes formatif. Nilai tes formatif siswa dianalisa hasilnya. Darianalisa 
hasil belajar yang dicapai siswa pada perbaikan pembelajaran siklus II adalah nilai terendah 70 dan 
nilai tertinggi 100 dengan nilai rata-rata 84,82.
 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbaikan pembelajaran pada siklus II yang menitik 
beratkan pada kegiatan guru dan siswa yang perlu diperbaiki di siklus II dan kemampuan menjelaskan 
tentang merawat hewan di sekitarku mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan perbaikan 
pembelajaran siklus I.

Tabel Hasil Belajar Siswa Pra Siklus

No. Nama Siswa Nilai Ketuntasan No. Nama Siswa Nilai Ketuntasan
T BT T BT

1. Aidil Syaputra 80 12. Naira Karin Dani 50
2. 48 13. Nobeleta Herianto 80
3. Arisky Pramana 72 14. Ravael Erendra Pratama 78
4. Asyifa Gustina Noviy 60 15. Raja Bobi Hadiska 65
5. Ayu Salsabila 58 16. Riski 72
6. Desvita Rahel Amanda 70 17. Siti Nur Aisyah 60
7. Feby Anggraini 60 18. Syarmadi Riduan 55
8. M. Ridwan Syah 70 19. Tyo Febrian 82
9. Mekar Mawrah 55 20. Vilia Valita 64
10. Melati Putri Lestari 70 21. Wisnu Utama 75
11. Muhammad Sakti A 68 22. Yugie Novendra 70

Umi Kalsum



91

Inspirator Guru Jurnal Ilmiah Pendidikan

Jumlah 1462 11 11
Rata-rata 66,45

Nilai Tertinggi 82
Nilai Terendah 48

 Berdasarkan rentang nilai di atas diketahui ada peningkatan hasil belajar siswa pada 
perbaikan pembelajaran Tematik pra siklus dapat dilihat pada diagram batang berikut ini:

0

5

10

<59 60 - 69 70 - 79 80 - 89 90 -
100

Jumlah Siswa

 Berikut disajikan ketuntasan perolehan nilai dalam pembelanjaran tematik pra siklus 
sebelum perbaikan:

Tabel Ketuntasan Perolehan Nilai Pra siklus
No. Ketuntasan Siswa Jumlah Siswa Prosentase (%)
1. Tuntas 11 50%
2. Belum Tuntas 11 50%

Jumlah 22 100%

                                              Nilai rata-rata kelas sebelum perbaikan yaitu 66,45.

Tabel Hasil Belajar Siswa Siklus I

No. Nama Siswa Nilai Ketuntasan No. Nama Siswa Nilai Ketuntasan
T BT T BT

1. Aidil Syaputra 90 12. Naira Karin Dani 65
2. 55 13. Nobeleta Herianto 92
3. Arisky Pramana 84 14. Ravael Erendra Pratama 84
4. Asyifa Gustina Noviy 65 15. Raja Bobi Hadiska 76
5. Ayu Salsabila 65 16. Riski 80
6. Desvita Rahel Amanda 80 17. Siti Nur Aisyah 84
7. Feby Anggraini 70 18. Syarmadi Riduan 64
8. M. Ridwan Syah 78 19. Tyo Febrian 90
9. Mekar Mawrah 66 20. Vilia Valita 70
10. Melati Putri Lestari 78 21. Wisnu Utama 85
11. Muhammad Sakti A 80 22. Yugie Novendra 75
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Jumlah 1676 16 6
Rata-rata 76,18

Nilai Tertinggi 92
Nilai Terendah 55

 Berdasarkan rentang nilai di atas diketahui ada peningkatan hasil belajar siswa pada 
perbaikan pembelajaran Tematik siklus I dapat dilihat pada diagram batang berikut ini:

0
2
4
6
8

<59 60 - 69 70 - 79 80 - 89 90 -
100

Jumlah Siswa

 Berikut disajikan ketuntasan perolehan nilai dalam pembelanjaran tematik siklus I sebelum 
perbaikan:

Tabel Ketuntasan Perolehan Nilai Siklus I
No. Ketuntasan Siswa Jumlah Siswa Prosentase (%)
1. Tuntas 16 72,73%
2. Belum Tuntas 6 27,27%

Jumlah 22 100%
                                 Nilai rata-rata kelas perbaikan pembelajaran siklus I: 76,18

Tabel Hasil Belajar Siswa Siklus II

No. Nama Siswa Nilai Ketuntasan No. Nama Siswa Nilai Ketuntasan
T BT T BT

1. Aidil Syaputra 96 12. Naira Karin Dani 72
2. 76 13. Nobeleta Herianto 100
3. Arisky Pramana 92 14. Ravael Erendra Pratama 90
4. Asyifa Gustina Noviy 75 15. Raja Bobi Hadiska 84
5. Ayu Salsabila 76 16. Riski 86
6. Desvita Rahel Amanda 89 17. Siti Nur Aisyah 90
7. Feby Anggraini 80 18. Syarmadi Riduan 70
8. M. Ridwan Syah 86 19. Tyo Febrian 100
9. Mekar Mawrah 75 20. Vilia Valita 78
10. Melati Putri Lestari 86 21. Wisnu Utama 92
11. Muhammad Sakti A 88 22. Yugie Novendra 85
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Jumlah 1866 22 0
Rata-rata 84,82

Nilai Tertinggi 100
Nilai Terendah 70

 Berdasarkan rentang nilai di atas diketahui ada peningkatan hasil belajar siswa pada 
perbaikan pembelajaran tematik siklus II dapat dilihat pada diagram batang berikut ini:
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 Berikut disajikan ketuntasan perolehan nilai dalam pembelanjaran tematik siklus II sebelum 
perbaikan:

Tabel Ketuntasan Perolehan Nilai siklus II
No. Ketuntasan Siswa Jumlah Siswa Prosentase (%)

1. Tuntas 22 100%
2. Belum Tuntas 0 0%

Jumlah 22 100%

                               Nilai rata-rata kelas perbaikan pembelajaran siklus I: 84,82

 Kondisi awal ketika guru menerapkan metode ceramah dan penggunaan media gambar 
dalam kelompok kecil adalah siswa tidak terlibat secara aktif hanya guru saja yang aktif. Hal ini 
dapat ditunjukkan dengan adanya siswa yang bicara sendiri, suasana dalam kelas menjadi gaduh, 
siswa tidak konsentrasi jika diberi pertanyaan tentang materi yang disampaikan sehingga tidak 
bisa menjawab pertanyaan, bahkan ada siswa yang bermain sendiri. Setelah diadakan tes evaluasi 
ternyata hasil belajarnya rendah yaitu nilai rata-rata kelasnya 66,45 (di bawah KKM 70).
 Pra siklus menggunakan data nilai dari pembelajaran Tematik yang sudah ada tanpa 
melibatkan observer.
 Pada siklus I, dari data pengamatan yang dilakukan observer diketahui bahwa guru dalam 
kegiatan pembelajaran diawali dengan memberi apersepsi yang mangarah ke materi yang 
diajarkan, menggunakan beberapa metode yaitu ceramah, diskusi, tanya jawab. Menggunakan 
media gambar meskipun kecil dan menerapkan Metode Kerja Kelompok Dan Media Gambar 
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dalam pembelajaran Tematik dengan tema Merawat Hewan dan Tumbuhan subtema Hewan di 
Sekitarku tapi guru kurang memberi latihan-latihan soal. Sedangkan pengamatan terhadap siswa 
diperoleh data bahwa siswa kurang tertarik dengan materi yang diajarkan guru sehingga semua 
siswa dapat mencari mengenal Hewan di Sekitarku.
 Dari data yang telah dipaparkan diatas, dapat diketahui bahwa perbaikan pembelajarnan siklus 
I belum menunjukkan hasil yang maksimal atau masih gagal. Dari 22 siswa masih ada 6 siswa 
mendapat nilai di bawah ketuntasan minimal atau 27,27%, sedangkan yang mendapat nilai di atas 
ketuntasan minimal adalah 16 siswa atau 72,73%.
 Pada siklus II, Dari data pengamatan yang dilakukan oleh pengamat diketahui bahw guru telah 
melaksanakan proses belajar mengajar sesuai dengan rencana. Pada proses perbaikan pembelajaran 
siklus II ini guru sudah mengajar dengan menggunakan metode ceramah, tanya jawab, diskusi 
dan penerapan Metode Kerja Kelompok Dan Media Gambar pada subtema merawat hewan di 
sekitarku. Dari pengamatan tentang siswa sudah kelihatan antusisias dalam mengikuti kegiatan 
belajar mengajar. Terbukti bila diberi pertanyaan Tema Merawat Hewan dan Tumbuhan siswa bisa 
menjawab dengan benar.
 Setelah melaksanakan perbaikan pembelajaran siklus I pembelajaran Tematik tema Merawat 
Hewan dan Tumbuhan subtema merawat hewan di sekitarku maka peneliti dan teman sejawat 
berdiskusi.

sekitarku dan diketahui adanya peningkatan nilai hasil belajar siswa. Pada perbaikan pembelajaran 
siklus I nilai rata-rata 76,18 sedangkan pada perbaikan pembelajaran siklus II nilai rata-rata 84,82. 
Hal ini menunjukkan bahwa perbaikan pembelajaran siklus II dapat lebih meningkatkan pemahaman 
siswa terhadap siswa terhadap materi yang diajarkan dengan penerapan Metode Kerja Kelompok 
Dan Media Gambar.
 Dalam perbaikan pembelajaran siklus II siswa lebih aktif, lebih bersemangat dalam mengikuti 
kegiatan pembelajaran, sehingga suasana kelas lebih hidup. Dari analisa diatas dapat disimpulkan 
bahwa dari siklus I ke siklus II menunjukkan keberhasilan.
 Pembahasan pada pra siklus, Untuk mencapai keberhasilan dalam proses belajar mengajar 
tidak mudah, sebab banyak faktor yang menjadi penyebab berhasil tidaknya proses pembelajaran. 
Dari berbagai kajian teori, faktor yang paling menentukan berhasil tidaknya proses belajar mengajar 
adalah kemampuan guru, terutama dalam memilih dan menggunakan strategi, metode, dan media 
gambar yang sesuai dengan materi yang diajarkan. Pada penelitian ini, peneliti menekankan pada 
kemampuan guru dalam memilih strategi pembelajaran.
 Pra siklus dilakukan untuk mendapatkan data awal, yang digunakan sebagai acuan keberhasilan 
siklus I dan siklus II yang akan dilakukan.
 Pembahasan pada siklus I, sebelum program perbaikan pembelajaran dilaksanakan, siswa 
kurang menguasai materi Tema Merawat Hewan dan Tumbuhan pada pembelajaran Tematik. Hal 
ini disebabkan karena guru dalam kegiatan pembelajaran tidak menarik perhatian siswa karena 
menggunakan media gambar yang terlalu kecil, sehingga siswa tidak begitu jelas. Guru juga kurang 

Dalam Penelitian Tindakan Kelas yang berawal dari kegiatan-kegiatan yang dialami guru dalam 
proses dan hasil belajar.
 Setelah peneliti berdiskusi dengan teman sejawat dan berkonsultasi deng an pembimbing, 
peneliti perlu mengadakan perbaikan siklus I ini peneliti merancang perbaikan pembelelajaran 
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dengan menitikberatkan pada penggunaan metode, penggunaan media gambar, dan penerapan 
Metode Kerja Kelompok Dan Media Gambar untuk menarik perhatian siswa dan meningkatkan 
hasil belajar siswa walaupun belum seluruhnya tuntas, Siswa yang tuntas ada 16 dari 22 siswa atau 
72,73%. Setelah diadakan perbaikan pembelajaran siklus I, dari 22 siswa ada 6 siswa yang mendapat 
nilai di bawah nilai ketuntasan minimal atau 27,27%. Hal tersebut yang kemudian menjadi perhatian 
peneliti untuk melakukan perbaikan pembelajaran siklus II.
 Pada pembahasan siklus II, ketercapaian tujuan pembelajaran ditentukan oleh beberapa 
faktor. Diantaranya faktor yang paling menentukan adalah kemampuan guru dalam mengelola 
kelas, metode, penggunaan media gambar, dan penggunaan strategi pembelajaran. Pemilihan 
metode, media gambar, dan strategi pembelajaran besar pengaruhnya terhadap keberhasilan proses 
pembelajaran. Penerapan strategi pembelajaran yang digunakan tentunya harus disesuaikan dengan 
materi pelajaran yang diajarkan.
 Berdasarkan hasil dari perbaikan pembelajaran siklus I, peneliti berdiskusi dengan teman 
sejawat dan berkonsultasi dengan pembimbing perlu mengadakan perbaikan pembelajaran siklus 
II ini peneliti merancang pembelajaran dengan menitik beratkan pada kemampuan guru dalam 

 Setelah diadakan tes formatif pada pembelajaran siklus II dari 22 siswa sudah semua siswa yang 
mencapai nilai diatas tuntas atau 100%. Dengan demikian dapat disimpulkan dengan menerapkan 
Metode Kerja Kelompok Dan Media Gambar, menggunakan metode diskusi, penggunaan media 
yang sesuai serta kesabaran yang diberikan guru dalam membimbing siswa untuk menjelaskan 
tentang merawat hewan di sekitarku pada pembelajaran Tematik kelas II SD Negeri 009 Kampung 
Pulau ternyata dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Berikut hasil peningkatan belajar siswa.

Tabel Hasil Ketuntasan Belajar Siswa Per Siklus
Kategori Pra siklus Siklus I Siklus II

Tuntas 11 16 22

Tidak Tuntas 11 6 0

Jumlah 22 22 22

 Tindakan yang peneliti laksanakan, mentargetkan 100% siswa mencapai KKM. Tetapi 
setelah selesai diadakan Penelitian Tindakan Kelas, ternyata hasil yang dicapai hanya 100% 
siswa yang mencapai KKM. Hal ini disebabkan karena kedua siswa yang tidak mencapai KKM, 
termasuk anak dengan kemampuan yang di bawah rata-rata (termasuk tertinggal di kelasnya). 
Karena dalam mata pelajaran yang lain pun, kedua anak tersebut perlu bimbingan yang khusus, 
karena kedua anak tersebut mempunyai masalah psikologis, sehingga perlu pendampingan 
khusus.

KESIMPULAN DAN SARAN
 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan: siswa menjadi 
lebih antusias dan termotivasi dalam belajar tematik; pada kelas II semester genap SD Negeri 
009 Kampung Pulau yang berjumlah 22 siswa ternyata dari siklus ke siklus hasil belajar siswa 
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mengalami peningkatan. Dari 50% siswa yang tuntas menjadi 72,73% pada siklus I, kemudian 
pada siklus II meningkat menjadi 100%; dengan penerapan Metode Kerja Kelompok Dan Media 
Gambar dalam pembelajaran, dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas II semester genap SD 
Negeri 009 Kampung Pulau Tahun Pelajaran 2018/2019, dengan prosentase ketuntasan 100%.
 Berdasarkan hasil yang telah dicapai dari penelitian ini dan dengan kesesuaian hasil yang 
dicapai maka peneliti memberikan saran yaitu: guru dalam melaksanakan proses pembelajaran 
seharusnya memilih metode dan strategi yang sesuai dengan materi yang diajarkan sehingga 
proses pembelajaran semakin bermakna; untuk menunjang tercapainya keberhasilan maka 
pihak sekolah seharusnya dapat memberikan sarana dan prasarana yang memadai agar proses 
pembelajaran berlangsung dengan maksimal; kepada teman-teman yang berprofesi sebagai 
pendidik perlu melaksanakan; dan Penelitian Tindakan Kelas dalam rangka untuk meningkatkan 
mutu pendidikan di sekolahnya guna menuntaskan proses pembelajaran.
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