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BAB IV 

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN 

 

A. Paparan Data Awal 

Paparan data awal yang diuraikan berikut ini merupakan paparan proses 

pembelajaran dan data hasil pelaksanaan tes belajar siswa pada pembelajaran 

pemcemaran air di kelas IV SDN Sukalerang I yang dilaksanakan pada tanggal 16 

Desember 2014. 

Berdasarkan hasil penelitian awal melalui observasi dan wawancara dengan 

siswa, diperoleh beberapa fakta yang menggambarkan proses pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru dan siswa selama proses pembelajaran diantaranya yaitu 

seperti yang telah dijelaskan di BAB I pada Tabel 1.1. 

Dengan melihat proses pembelajaran yang dipaparkan pada Tabel 1.1, guru 

tidak menggunakan model dan media pembelajaran pada proses belajarnya. Selain 

itu guru juga kurang bisa menguasai kelas sehingga banyak siswa yang kurang 

memperhatikan guru. Hal tersebut menyebabkan beberapa siswa kurang 

memahami materi yang diajarkan. Pada saat pembelajaran, guru juga hanya 

memperhatikan sebagian siswa yang dianggap pintar saja sehingga siswa lainnya 

asik bermain bersama teman-temannya.  

Oleh karena itu untuk memecahkan masalah yang telah dipaparkan, peneliti 

mencoba menerapkan model STM sebagai model pembelajaran yang bisa 

meningkatkan kualitas hasil pembelajaran. 

Adapun data awal yang peneliti dapatkan tentang hasil belajar siswa kelas 

IV SDN Sukalerang I khususnya pada pembelajaran IPA materi pencemaran air 

yaitu sepetri yang telah dijelaskan di BAB I pada Tabel 1.2. 

Dari Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa dari 25 siswa hanya 5 siswa (20%) yang 

memenuhi KKM, sedangkan 20 siswa (80%) masih belum memenuhi KKM yang 

ditentukan oleh guru yaitu 70. Presentase jumlah siswa yang memperoleh nilai di 

bawah kriteria lulus masih lebih banyak dibandingkan dengan jumlah siswa yang 

memperoleh nilai diatas KKM. Dilihat dari hasil belajar siswa yang kurang 

berhasil, maka hal ini perlu mendapat penanganan yang akan berupaya untuk
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dapat meningkatkan pembelajaran IPA pada materi pencemaran air di kelas IV 

SDN Sukalerang I. 

Setelah diketahui permasalahan yang terjadi, peneliti menganalisis 

penyebab terjadinya permasalahan  dengan melakukan observasi dan wawancara. 

Aspek yang menjadi fokus utama adalah kinerja guru dan aktivitas siswa. 

Dari aspek kinerja guru kelemahannya adalah guru kurang menggali 

pengetahuan awal siswa mengenai materi pencemaran air. Pada pembelajaran ini 

siswa kurang aktif dalam pembelajaran. Selain itu dalam pembelajarannya tidak 

melakukan praktikum, guru hanya memberikan LKS non praktikum. Pada saat 

mengerjakan LKS guru tidak membimbing siswa. Guru hanya menggunakan 

metode ceramah, yang diakhiri dengan metode penugasan saja sehingga 

pembelajaran kurang dapat menarik perhatian siswa. Guru pun hanya 

memperhatikan siswa yang dianggap pintar saja sehingga kurang memfasilitasi 

keingintahuan siswa yang lainnya. 

Dari aspek aktivitas siswa, pada dasarnya siswa kurang tertarik dalam 

pembelajaran yang menyebabkan siswa menjadi pasif. Dalam proses kerja 

kelompok ada siswa yang hanya diam, ada yang mengerjakan tugas yang 

diberikan, dan kebanyakan dari mereka yang tidak serius dalam pengerjaan tugas. 

 

B. Paparan Data Tindakan 

1. Paparan Data Tindakan Siklus I 

Adapun paparan data tindakan siklus I terdiri dari paparan data perencanaan, 

paparan proses atau pelaksanaan, dan paparan data hasil. 

a. Paparan Data Perencanaan Siklus I 

Kegiatan yang dilaksanakan dalam tahap perencanaan tindakan siklus I 

adalah sebagai berikut. 

1) Menyusun RPP menganai materi pencemaran air yang disesuaikan dengan 

menerapkan model pembelajaran STM.  

2) Menyusun LKS yang akan digunakan oleh siswa dalam kegiatan 

pembelajaran.   

3) Mempersiapkan alat evaluasi tes hasil belajar untuk melihat hasil belajar yang 

sesuai dengan indikator dan tujuan pembelajaran. 
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4) Mempersiapkan instrumen yang akan digunakan yaitu format observasi 

kinerja guru, format observasi aktivitas siswa, pedoman wawancara guru dan 

pedoman wawancara siswa.  

5) Menyiapkan alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum. 

6) Melakukan diskusi dengan para observer mengenai pembelajaran yang akan 

dilakukan, yaitu meliputi kinerja guru yang seharusnya muncul dan aktivitas 

siswa yang seharusnya terjadi, serta rangkaian kegiatan pembelajaran yang 

diharapkan terjadi dari mulai kegiatan awal hingga akhir pembelajaran. 

 

b. Paparan Data Proses Siklus I 

Pelaksanaan tindakan siklus I ini dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 28 

April 2015, Siklus I ini dilaksanakan sebanyak satu kali pertemuan dengan alokasi 

waktu 2 35 menit yang dimulai pada pukul 07.15-08.25, dengan diikuti oleh 25 

orang siswa. Proses pembelajaran pada siklus ini dilaksanakan berdasarkan tahap-

tahap model pembelajaran STM yaitu invitasi, eksplorasi, solusi, dan tindakan. 

Pembelajaran pada siklus I ini terdiri dari kegiatan awal, kegiatan inti dan 

kegiatan akhir. Paparan data proses siklus I, yaitu: 

1. Kegiatan Awal Pembelajaran 

Guru memasuki kelas dengan mengucapkan salam. Kemudian guru 

mengkondisikan kelas ke arah yang lebih kondusif untuk belajar dan dilanjutkan 

dengan berdoa bersama sebelum belajar. Setelah itu guru mengecek kehadiran 

siswa yang pada hari itu kehadiran siswa mencapai 100% yaitu 25 siswa hadir 

untuk mengikuti pembelajaran.  

Selanjutnya guru mengadakan apersepsi dengan melakukan tanya-jawab 

dengan seluruh siswa. 

Guru : “Anak-anak coba sebutkan apa saja manfaat air?” 

Siswa : “Minum Bu.” (seluruh siswa menjawab) 

Guru : “Coba sebutkan lagi yang lainnya!” 

Siswa :  “Mencuci Bu.” (Ariel menjawab) 

Guru : “Bagus, ada lagi yang lainnya?” 

Siswa :  “Mencuci Bu.” (Rizky menjawab) 

Guru :  “Bagus, jawaban kalian semua sudah benar. Nah sekarang Ibu mau  

                     bertanya lagi, bagaimana jika di bumi ini tidak ada air?” 

Siswa       :  “Semua makhluk hidup akan mati Bu.” (C.L. Selasa, 28 April 2015) 
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2. Kegiatan Inti Pembelajaran 

 Tahap pertama model pembelajaran STM adalah invitasi. Pada tahap ini 

guru mengemukakan isu atau masalah aktual yang sedang berkembang di 

masyarakat.  

Guru :  “Anak-anak apakah kalian pernah melihat sungai yang kotor?” 

Siswa :  “Pernah Bu, di Sumedang.” 

Guru :  “Bagaimana keadaan air tersebut?” 

Siswa :  “Kotor dan bau Bu.” 

Guru :  “Kotor dan bau ya? Nah, coba kalian bayangkan bila air yang ada di  

                     tempat tinggal kalian seperti itu.” 

Siswa :   “Nanti sakit Bu.” 

Guru :  “Kenapa sakit?” 

Siswa :  “Karena air kotor banyak kumannya Bu.” (C.L. Selasa, 28 April        

                  2015) 

Dalam materi ini guru mengangkat isu tentang pencemaran air yang 

disebabkan oleh teknologi saat ini. Guru juga menanyakan tentang apa yang 

mereka rasakan bila pencemaran tersebut berada di dekat tempat tinggalnya. Hal 

tersebut dilakukan untuk menggali pengetahuan awal yang dimiliki oleh siswa 

melalui tanya jawab yang berkaitan dengan pengalaman-pengalaman yang 

berkaitan dengan perubahan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari.  

Tahap berikutnya adalah eksplorasi. Pada tahap ini guru mengungkap 

pemahaman siswa dengan mengajukan lagi pertanyaan-pertanyaan yang dapat 

memancing siswa untuk memberikan argumen. Guru memperlihatkan gambar 

tentang pencemaran air yang disebabkan oleh teknologi saat ini. Guru membawa 

contoh gambar pencemaran air.  

Guru :  “Coba semuanya perhatikan Ibu membawa gambar! Gambar apa ini?” 

Siswa :  “Gambar air kotor Bu, warna merah dan cokelat.” 

Guru :  “Ada yang tau tidak ini tempatnya dimana?” 

Siswa :  “Tidak Bu, itu dimana Bu?” 

Guru :  “Ini di sungai daerah pabrik tekstil. Ada yang tau kenapa air sungai  

                     berwarna merah dan cokelat?” 

Siswa :  “Tidak Bu, tapi sepertinya dari pabrik itu bu.” 

Guru :  “Iya betul sekali. Agar lebih mengerti Ibu akan memberikan LKS     

                     yang  harus dikerjakan secara berkelompok yang terdiri dari 5 orang,  

                     kelompoknya kalian yang memilih sendiri ya!” 

Siswa :  “Iya Bu.” (C.L Selasa, 28 April 2015) 

Setelah itu guru membentuk siswa menjadi beberapa kelompok. Guru 

membagikan LKS yang harus dikerjakan oleh setiap kelompok. Setelah setiap 
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kelompok menyelesaikan LKS nya, guru menjelaskan beberapa solusi untuk 

mengatasi pencemaran air. 

Guru :  “Yang sudah beres mengerjakan LKS nya kumpulkan di meja Ibu    

                      ya!” 

Siswa :  “Iya Bu.” (siswa mengumpulkan LKS di meja guru) 

Guru :  “Sudah dikumpulkan semua?” 

Siswa :  “Sudah Bu.” 

Guru       :  “Kalau sudah, Ibu punya 1 LKS lagi tetapi yang ini melakukan     

                    praktikum, jadi silahkan persiapkan alat dan bahannya, apakah    

                    semua membawa alat dan bahan yang sudah Ibu instruksikan?” 

Siswa :   “Tidak Bu, lupa Bu.” 

Guru         :  “Kalau begitu perhatikan saja ke depan, Ibu akan    

                     mendemonstrasikannya di depan!”  

Siswa :  “Iya Bu.” (C.L. Selasa, 28 April 2015) 

Pada tahap berikutnya yaitu solusi, siswa bersama kelompoknya 

mengerjakan LKS yang diberikan oleh guru. Setelah siswa selesai mengerjakan 

LKS, guru menjelaskan beberapa solusi yang harus dilakukan untuk mengatasi 

pencemaran air. Siswa bersama kelompoknya juga mendiskusikan solusi lain 

untuk mencegah pencemaran air. Setelah itu siswa bersama kelompoknya 

mengerjakan LKS 2 yang diberikan oleh guru. Setelah selesai praktikum siswa 

menjawab pertanyaan yang ada di dalam LKS tersebut. Setelah semuanya selesai 

dan dikumpulkan ke meja guru, guru menjelaskan beberapa solusi untuk 

mencegah air. Guru menginstruksikan siswa untuk mencari solusi lain yang belum 

disebutkan oleh guru. 

Guru :  “Apakah sudah selesai mengerjakannya?” 

Siswa :   “Sudah Bu.” 

Guru       :   “Kalau sudah, silahkan setiap kelompok mempresentasikannya di  

                     depan kelas!” (C.L. Selasa, 28 April 2015) 

Selanjutnya pada tahapan ini siswa melalui perwakilan kelompoknya 

menyampaikan hasil diskusinya, sedangkan siswa lain yang menjadi pendengar 

diberi kesempatan untuk menyampaikan tanggapan, pendapat, atau saran atas 

pemaparan dari kelompok penyaji. Tetapi tidak ada seorang pun yang berani 

bertanya. 

Tahap berikutnya adalah tahap aplikasi. Di dalam tahap ini, siswa diajak 

melakukan aksi nyata dengan membuat poster yang menyerukan untuk 

menyelamatkan air dari pencemaran. Tetapi poster tersebut tidak ditempel di 
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sekitar sekolah karena beberapa kelompok tidak begitu baik dalam mengerjakan 

tugas membuat poster. 

3. Kegiatan Akhir Pembelajaran 

Pada kegiatan akhir pembelajaran guru menyimpulkan materi pembelajaran. 

Guru :  “Sebelum melakukan evaluasi, apakah ada yang ingin ditanyakan  

                     dulu tentang materi hari ini?” 

Siswa :    Tidak ada siswa yang menjawab. 

Guru :  “Kalau tidak ada, sekarang kita melakukan evaluasi!” (C.L. Selasa, 28  

                   April 2015)  

Kemudian guru mengadakan tindak lanjut berupa pemberian tugas kepada 

siswa untuk melihat keadaan air di sekitar tempat tinggal siswa. Kemudian guru 

mengadakan evaluasi kepada siswa berupa pemberian tes tertulis. Pada saat siswa 

mengerjalakan evaluasi, guru berkeliling agar tidak ada siswa yang mencontek. 

Setelah evaluasi selesai, guru memberikan penguatan kepada siswa agar 

pembelajaran berikutnya lebih baik lagi. 

 

c. Paparan Data Hasil Siklus I 

Berdasarkan data yang diperoleh pada proses siklus I yang telah 

dilaksanakan, maka diperoleh data hasil siklus I yang terdiri dari data hasil 

observasi kinerja guru, data hasil observasi aktivitas siswa selama pelaksanaan 

tindakan berlangsung dan data hasil tes yang diberikan kepada siswa. 

Di dalam proses pembelajaran, guru dan siswa memiliki masing masing 

aspek yang harus dinilai. Untuk guru yaitu menilai perencanaan dan pelaksanaan 

kinerjanya selama mengajar, sedangkan untuk siswa yaitu menilai aktivitasnya 

selama pembelajaran. Adapun hasil penilaian kinerja guru baik perencanaan 

maupun pelaksanaan selama proses pembelajaran IPA pada materi pencemaran air 

adalah sebagai berikut yang tersaji pada Tabel 4.1 dan Tabel 4.2. 
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Tabel 4.1 

Data Hasil Observasi Kinerja Guru (Perencanaan Pembelajaran) Siklus I 

Dalam Pembelajaran IPA pada Materi Pencemaran Air melalui  

Model Pembelajaran STM 

 

No. Aspek yang dinilai 
Skor 

3 2 1 0 

1. Merumuskan tujuan pembelajaran   √   

2. Mempersiapkan kelengkapan pembelajaran  √   

3. Merancang skenario kegiatan pembelajaran dengan model STM  √   

4. Alat penilaian sesuai  √   

5. Kesesuaian RPP  √   

Jumlah skor perolehan 8 

Persentase (%) 66,67% 

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas tentang data penilaian kinerja guru 

(perencanaan pembelajaran) siklus I, dapat dilihat bahwa mengalami kenaikan 

yaitu dari 50% menjadi 66,67%. 

Tabel 4.2 

Data Hasil Observasi Kinerja Guru (Pelaksanaan Pembelajaran) Siklus I 

Dalam Pembelajaran IPA pada Materi Pencemaran Air melalui 

 Model Pembelajaran STM 

 

No. Aspek yang dinilai 
Skor 

3 2 1 0 

Kegiatan Awal Siswa 

1.  Guru mengkondisikan siswa  √   

2. Guru melakukan apersepsi  √   

3. Guru menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa  √   

Jumlah skor perolehan 6 

Persentase (%) 66,67% 

Kegiatan Inti Pembelajaran 

    1. Kemampuan mengorganisasikan kelas  √   

    2. 

     

Tahap invitasi 

Guru mengemukakan isu atau masalah faktual yang sedang 

berkembang di masyarakat  

 

√ 

  

3. 
Tahap eksplorasi 
Guru mengungkap pemahaman siswa dengan pertanyaan yang dapat 

memancing siswa untuk memberikan argumen. 

 

√ 

  

4. 

Tahap  solusi 

Dari hasil pemahamannya pada tahap eksplorasi, siswa diminta untuk 

mendiskusikan cara agar wilayah sekitarnya tidak mengalami 

pencemaran air.   

  

√ 

  

5. 
Guru membimbing siswa untuk mengkomunikasikan jawabannya 

yang didapat dalam diskusi kelompok 

 
√ 

  

6.  
Tahap aplikasi 

Siswa diajak melakukan aksi nyata 

 
√ 

  

7. Mobilitasi posisi mengajar  √   

Jumlah skor perolehan 14 

Persentase (%) 66,67% 

Kegiatan Akhir Pembelajaran 

1. Guru menyimpulkan pembelajaran  √   

2. Melakukan penilaian pada akhir pembelajaran  √   

3. Guru melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan  √   

Jumlah skor perolehan 6 

Presentase (%) 66,67% 
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Berdasarkan Tabel 4.2 penilaian kinerja guru (pelaksanaan pembelajaran) 

siklus I, dapat dilihat bahwa mengalami kenaikan disetiap aspeknya. Pada 

kegiatan awal mengalami kenaikan dari 33,33% menjadi 66,67%. Pada kegiatan 

inti mengalami kenaikan dari 40% menjadi 66,67%. Pada kegiatan akhir 

mengalami kenaikan dari 33,33% menjadi 66,67%. 

Setelah melihat Tabel 4.1 dan Tabel 4.2 dalam proses pembelajaran, guru 

sudah mampu membuka pelajaran dengan baik dan melakukan langkah-langkah 

pembelajaran seperti yang tercantum dalam RPP yang telah dibuat, tetapi masih 

banyak aspek-aspek yang harus diperbaiki dalam setiap langkah-langkah 

pembelajarannya. Pelaksanaan kinerja guru yang dilaksanakan pada siklus I, 

belum memenuhi target yang telah ditentukan. Adapun cara penentuan skor untuk 

kinerja guru adalah sebagai berikut: 

 

Tafsiran kriteria: 

Baik  Sekali (BS)  = jika persentase yang diperoleh 81%-100% 

Baik (B)   = jika persentase yang diperoleh 61%-80% 

Cukup  (C)   = jika persentase yang diperoleh 41%-60% 

Kurang  (K)   = jika persentase yang diperoleh 21%-40% 

Kurang Sekali (KS) = jika persentase yang diperoleh 0%-20% 

 

Cara menentukan persentase yang diperoleh dari observasi kinerja guru 

adalah sebagai berikut: 

 = persentase total 

Sesuai dengan kriteria yang ditentukan, rata-rata persentase observasi 

kinerja guru adalah 66,67% yaitu termasuk dalam kriteria baik. Setelah 

menjelaskan hasil penilaian kinerja guru, adapun hasil penilaian aktivitas siswa 

selama proses pembelajaran IPA pada materi pencemaran air adalah sebagai 

berikut yang tersaji pada Tabel 4.3. 
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Tabel 4.3 

Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I 

Dalam Pembelajaran IPA pada Materi Pencemaran Air melalui  

Model Pembelajaran STM 

 

Keterangan: 

J  : Jumlah skor 

N : Nilai akhir 

 

Berdasarkan data penilaian kinerja dalam mengerjakan tugas kelompok 

siklus I, dapat dilihat bahwa pada aspek kerjasama persentasenya mencapai 60%, 

aspek motivasi persentasenya mencapai 57%, aspek kreativitas 58%, dan 

partisipasi 58%. Setelah melihat persentasenya dapat dikategorikan masih rendah.  

Data hasil tes belajar pelaksananaan siklus I dalam pembelajaran IPA pada 

materi pencemaran air secara rinci disajikan pada Tabel 4.4 berikut. 

 

 

 

 

 

No Nama 

Aspek yang dinilai 

J N Kerjasama Motivasi Kreativitas Partisipasi 

4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 

1. Agnia   √      √     √     √   9 B 

2. Ahmad.     √     √    √      √   9 B 

3. Amelia    √     √     √    √    9 B 

4. Ariel   √      √    √      √   11 B 

5. Angga    √    √      √     √   9 B 

6. Asep    √    √      √     √   9 B 

7. Daisy   √      √     √    √    10 B 

8. Elsa   √      √     √     √   9 B 

9. Iman    √     √    √     √    9 B 

10. Intan    √    √      √     √   9 B 

11. Irgi    √     √     √    √    9 B 

12. Ivan  √      √     √     √   9 B 

13. Nira    √    √      √     √   9 B 

14. Pendi   √     √     √    √    9 B 

15. Restu    √     √    √      √   9 B 

16.  Rian   √      √     √     √   9 B 

17. Risma    √    √      √     √   9 B 

18. Rizky   √      √    √      √   10 B 

19. Rudi    √     √     √    √    9 B 

20. Sagita   √     √     √      √   11 B 

21. Sepa   √      √     √    √    9 B 

22. Shandi   √     √    √      √   9 B 

23. Supri    √    √      √    √    10 B 

24. Sahrul    √     √    √      √   9 B 

25. Widi  √      √     √     √   9 B 

Jumlah 
 10 15    7 18    8 17    8 17     

60 57 58 58   

Presentase 60% 57% 58% 58%   
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Tabel 4.4 

Data Hasil Tes Belajar Siswa Siklus I  

Dalam Pembelajaran IPA pada Materi Pencemaran Air melalui 

 Model Pembelajaran STM 

 

No Nama 

Nomor soal 

Skor Nilai 

Ketuntasan 

1 2 3 4 5 6 7 Tuntas 
Belum 

Tuntas 

1. Agnia  - √ √ √ √ - √ 7 70 √ - 

2. Ahmad  √ - - √ - √ √ 4 40 - √ 

3. Amelia  - √ √ √ √ √ √ 7 70 √ - 

4. Ariel  √ - √ √ √ √ √ 9 90 √ - 

5. Angga  √ √ √ √ - - √ 7 70 √ - 

6. Asep  √ - √ √ - √ - 5 50 - √ 

7. Daisy  √ √ √ √ - √ √ 8 80 √ - 

8. Elsa  √ √ √ √ - - √ 7 70 √ - 

9. Iman  √ √ √ √ - - - 5 50 - √ 

10. Intan  √ - √ - √ √ √ 7 70 √ - 

11. Irgi  - - - - √ √ √ 3 30 - √ 

12. Ivan  - - √ √ - √ - 3 30 - √ 

13. Nira  √ - √ √ - √ √ 7 70 √ - 

14. Perdi √ - - - - - - 2 20 - √ 

15. Restu  √ √ √ √ - √ √ 8 80 √ - 

16.  Rian  √ - √ √ √ - √ 7 70 √ - 

17. Risma  - √ √ √ √ √ √ 7 70 √ - 

18. Rizky  √ √ √ √ - - - 7 70 √ - 

19. Rudi  √ - √ - - - √ 5 50 - √ 

20. Sagita  √ √ √ √ √ √ √ 8 80 √ - 

21. Sepa  - √ - √ - - √ 3 30 - √ 

22. Shandi  √ - √ - √ √ √ 6 60 - √ 

23. Supri  - √ - √ √ - √ 4 40 - √ 

24. Syahrul  √ - - - - √ √ 4 40 - √ 

25. Widi - √ √ √ √ √ √ 7 70 √ - 

Jumlah  17 13 19 19 11 15 20     

Jumlah 14 11 

Persentase 56% 44% 

 

Berdasarkan data hasil belajar siswa siklus I, dapat dilihat bahwa siswa yang 

tuntas adalah 14 orang dari 25 siswa. Mengalami kenaikan karena siswa yang 

tuntas sebelumnya adalah 5 orang dari 25 siswa. Bila dihitung dalam bentuk 

persentase, siswa yang tuntas yaitu 56% yang sebelumnya hanya 20%. 

Secara rinci dapat dijelaskan bahwa pencapaian persentase hasil belajar 

siswa dari setiap indikator dan tujuan pembelajaran yang ditetapkan masih belum 

sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dari masih kurangnya 

persentase keberhasilan siswa dalam menjawab soal soal evaluasi yang diberikan. 

Pada soal nomor 1, hasil belajar siswa pada tujuan pembelajaran tersebut sudah 
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cukup baik yaitu mencapai 68%, artinya siswa sudah cukup memahami tentang 

penyebab kerusakan dan pencemaran lingkungan. Pada soal nomor 2, hasil belajar 

siswa pada tujuan pembelajaran tersebut masih belum kurang yaitu mencapai 

52%, artinya siswa belum memahami tentang pengertian pencemaran air. 

Pada soal nomor 3, hasil belajar siswa pada tujuan pembelajaran tersebut 

sudah baik yaitu 76%, artinya siswa sudah memahami tentang penyebab 

pencemaran air. Pada soal nomor 4, hasil belajar siswa pada tujuan pembelajaran 

tersebut sudah baik yaitu mencapai 76%, artinya siswa sudah memahami tentang 

dampak pencemaran air. Pada soal nomor 5, hasil belajar siswa pada tujuan 

pembelajaran tersebut masih kurang yaitu mencapai 44%, artinya siswa belum 

memahami tentang cara mencegah pencemaran air. 

Pada soal nomor 6, hasil belajar siswa pada tujuan pembelajaran tersebut 

sudah cukup baik yaitu mencapai 60%, artinya siswa sudah cukup memahami 

tentang dampak pencemaran air. Pada soal nomor 7, hasil belajar siswa pada 

tujuan pembelajaran tersebut sudah sangat baik yaitu mencapai 80%, artinya 

siswa sudah sangat memahami ciri-ciri pencemaran air. 

Bedasarkan hasil analisa terhadap tes hasil belajar siswa, dapat 

diintepretasikan bahwa soal nomor 7 adalah paling tinggi  persentasenya jika 

dibandingkan dengan soal lainnya. Ketercapaian pemahaman siswa pada soal 

tersebut mencapai 80%. Maka untuk soal nomor 7 khususnya, proses 

pembelajarannya harus dipertahankan.  

Kemudian untuk soal nomor 3 dan 4 ketercapaian persentasenya dapat 

dikategorikan sudah baik sehingga ketercapaian pemahaman siswa pada soal 

tersebut hampir mendekati persentase yang diharapkan. Proses pembelajarannya 

perlu ditingkatkan lagi agar mendapatkan ketercapaian maksimal.  

Untuk soal nomor 1 dan 6 ketercapaian persentasenya dapat dikategorikan 

cukup baik sehingga pembelajarannya harus lebih ditingkatkan lagi. Kemudian 

untuk soal nomor 2 dan 5 ketercapaian persentasenya dapat dikategorikan masih 

rendah. Untuk itu, pada pelaksanaan tindakan siklus berikutnya diperlukan 

perbaikan-perbaikan dalam pelaksanan proses pembelajaran dan penerapan 

tahapan-tahapan model pembelajaran STM. 
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Mengenai peningkatan persentase ketuntasan tersebut, dapat dilihat pada 

Diargam 4.1 berikut ini. 

  

 

Diagram 4.1 

Perbandingan Persentase Ketuntasan Belajar Siswa Siklus I 

Dalam Pembelajaran IPA pada Materi Pencemaran Air melalui 

 Model Pembelajaran STM 

 

 

Pada dasarnya telah terjadi peningkatan hasil belajar siswa pada materi 

pencemaran air. Peningkatan tersebut terbilang memuaskan, namun masih perlu 

dilakukan kembali perbaikan di siklus II. 

 

d. Analisis dan Refleksi Siklus I 

Hasil analisis dan refleksi terhadap proses pelaksanaan dan hasil tindakan 

siklus I adalah sebagai berikut. 

1)   Analisis Siklus I 

a) Dalam kegiatan awal guru melakukan apersepsi, tetapi pertanyaan yang 

diajukan kepada siswa kurang bisa mengeksplorasi pengetahuan siswa. 

b) Dalam kegiatan inti pembelajaran IPA pada materi pencemaran air melalui 

model pembelajaran STM: 

(1) Dalam mengemukakan isu pencemaran air, guru tidak menyebutkan daerah 

tertentu yang diketahui siswa sehingga siswa kurang bisa mengetahui 

keadaan pencemaran air yang sebenarnya.  
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(2) Guru memperlihatkan contoh gambar pencemaran air, tetapi kurang terlihat 

jelas karena ukuran gambarnya terlalu kecil.  

(3) Siswa masih harus diajak untuk menganalisis masalah pencemaran air. 

Seharusnya dalam tahap eksplorasi dan solusi, siswa melalui aksi dan 

reaksinya sendiri berusaha memahami situasi yang merupakan masalah 

baginya. 

(4) Siswa masih kesulitan dalam proses pembagian kelompok.  

(5) Siswa tidak membawa alat praktikum secara lengkap, sehingga dalam 

melaksanakan praktikum hanya mengandalkan alat-alat yang dibawa oleh 

guru. 

(6) Siswa kurang tertib pada saat melaksanakan praktikum sehingga 

menyebabkan praktikum kurang maksimal. 

c) Dalam pembelajaran ini guru masih belum bisa mengeksplorasi tahap 

aplikasi, karena dalam tahap ini guru belum bisa memberikan kesempatan 

pada siswa untuk menggunakan konsep yang telah diperoleh.  

d) Dalam kegiatan akhir pembelajaran  masih ada siswa yang tidak mengerti 

tentang materi pencemaran air, tetapi tidak berani untuk bertanya. 

 

2) Refleksi Siklus I 

Dari analisis tersebut maka dapat disimpulkan beberapa hal yang harus 

diperbaiki pada pembelajaran berikutnya yaitu: 

a) Dalam kegiatan awal khususnya apersepsi agar lebih bisa mengeksplorasi 

pengetahuan siswa.  

b) Langkah-langkah model pembelajaran STM yang harus diperbaiki dalam 

siklus II yaitu sebagai berikut. 

(1) Dalam tahap invitasi guru harus mengemukakan isu atau masalah aktual yang 

sedang berkembang di masyarakat sekitar yang dapat diamati oleh peserta 

didik serta dapat merangsang siswa untuk bisa ikut mengatasinya (Asy’ary, 

2006). Oleh karena itu, dalam kegiatan inti di siklus II, guru harus 

menyebutkan nama daerah tercemar yang diketahui siswa karena hal tersebut 

membantu siswa agar bisa lebih mudah jika siswa ingin mengemukakan 
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sesuatu yang berhubungan dengan  pencemaran air tersebut dan terangsang 

untuk ikut memecahkan masalah yang yang ada.  

(2) Contoh gambar pencemaran air dibuat lebih besar dari siklus I. 

(3) Dalam kegiatan inti di siklus II khususnya tahap eksplorasi dan solusi, guru 

harus berusaha agar siswa lebih bisa berusaha memahami situasi yang 

merupakan masalah baginya dan mampu mencari solusi dari masalah 

tersebut. 

(4) Dalam kegiatan inti di siklus II, guru lebih heterogen dalam membagi 

kelompok, selain itu juga harus memperhatikan pengaturan tempat duduk 

terlebih dahulu agar tidak menimbulkan kegaduhan karena harus 

memindahkan meja atau kursi pada saat proses pembelajaran.  

(5) Dalam kegiatan inti di siklus II, siswa harus lebih ditekankan untuk 

membawa alat praktikum secara lengkap. Tetapi untuk mengantisipasi ada 

kelompok yang tidak membawa secara lengkap, guru harus membawa alat 

praktikum cadangan lebih banyak. 

(6) Dalam kegiatan inti di siklus II, guru harus lebih bisa mengorganisir siswa 

agar lebih tertib dalam pelaksanaan praktikum.  

(7) Dalam tahap aplikasi, siswa mendapat kesempatan untuk menggunakan 

konsep yang telah diperoleh (Asy’ary, 2006). Jadi pada tahap aplikasi di 

siklus II, guru harus memberikan  LKS II yang berisi praktikum. Dalam tahap 

ini juga siswa tidak usah diinstruksikan membuat poster karena tidak begitu 

membantu siswa dalam pembelajaran.  

c) Dalam kegiatan akhir pembelajaran  

(1) Dalam kegiatan akhir di siklus II, guru harus lebih memberikan penguatan 

kepada siswa agar siswa lebih berani bila ingin bertanya. 

(2) Dalam kegiatan akhir di siklus II, setelah guru menyimpulkan materi 

pelajaran bersama-sama kemudian guru mengadakan tindak lanjut bahwa 

pembelajaran selanjutnya akan melaksanakan praktikum lagi.  

 

2. Paparan Data Tindakan Siklus II 

Tindakan kelas yang dilakukan pada siklus II adalah tindakan yang 

dilakukan  untuk memperbaiki hasil belajar yang telah di peroleh pada siklus I. 
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Tindakan ini diharapkan dapat memperbaiki pembelajaran yaitu kinerja guru, 

aktivitas siswa dan hasil belajar yang telah ditargetkan sebelumnya. Setelah 

menganalisis dan merefleksi hasil dari siklus I, terdapat perencanaan serta 

pelaksanaan yang menjadi bahan perbaikan pada siklus II. Paparan data tindakan 

siklus II terdiri dari paparan data perencanaan, paparan data proses atau 

pelaksanaan dan paparan data hasil. 

a. Paparan Data Perencanaan Siklus II 

Setelah menganalisis serta merefleksi hasil dari siklus I tentunya diperlukan 

suatu perencanaan tindakan sehingga permasalahan yang masih terjadi pada siklus 

I dapat diatasi dengan hasil yang baik. Perencanaan tersebut yaitu berkaitan 

dengan kinerja guru dan aktivitas siswa yang direncanakan untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa tentang pencemaran air. Beberapa perencanaan yang dilakukan 

tersebut adalah sebagai berikut. 

1) Menyusun kembali Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan 

memperhatikan langkah-langkah model pembelajaran STM yang masih 

kurang pada perencanaaan pembelajaran siklus I. 

2) Menyusun LKS yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran. 

3) Mempersiapkan kembali alat evaluasi tes hasil belajar siswa dengan 

mengganti beberapa redaksi soal agar lebih memudahkan siswa untuk 

memahami soal evaluasi tersebut. 

4) Mempersiapkan instrumen kinerja guru, aktivitas siswa, wawancara guru, dan 

wawancara siswa. 

5) Mempersiapkan kembali alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum. 

6) Melakukan diskusi dengan observer tentang pembelajaran yang akan 

dilakukan agar menjadi lebih baik. 

 

b. Paparan Data Proses Siklus II 

Pelaksanaan tindakan siklus II yaitu dilakukan pada tanggal 5 Mei 2015. 

Pada tindakan ini terdapat beberapa hal yang dilakukan sebagai upaya perbaikan 

pada tindakan siklus I. Siklus ini dilaksanakan sebanyak satu kali pertemuan 

dengan alokasi waktu 2x35 menit, dengan diikuti 25 orang siswa. Setelah 

sebelumnya dilakukan perencanaan yang matang dalam memperbaiki kegiatan 
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pembelajaran maka diharapkan proses pembelajaran yang akan dilakukan dapat 

sesuai dengan target yang diharapkan. Pada proses pembelajaran siklus II 

sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kegiatan pembelajaran yang dilakukan pada 

siklus I, tetapi ada beberapa kegiatan pembelajaran yang berbeda dalam tahap 

model STM. Paparan data proses siklus II, yaitu: 

1. Kegiatan Awal Pembelajaran 

Guru memasuki kelas dengan mengucapkan salam, kemudian guru 

mengkondisikan siswa kearah pembelajaran yang kondusif. Kemudian dilanjutkan 

dengan berdoa bersama sebelum belajar.  

Setelah itu guru melakukan apersepsi dengan memberikan pertanyaan 

kepada siswa. 

Guru : “Anak-anak minggu kemarin kita sudah belajar tentang pencemaran  

                    air, masih ingat semua materinya?” 

Siswa : “Sebagian ingat Bu, sebagian lupa lagi.” 

Guru : “Kalau begitu coba siapa yang bisa menjawab pertanyaa Ibu, apa yang  

                    dimaksud dengan pencemaran air?” 

Siswa : “Pencemaran air itu air kotor Bu.” (jawab Rizky) 

Guru : “Iya bagus Rizky sedikit lagi jawabannya benar, coba yang lainnya  

                    ada yang bisa lagi?” 

Siswa : (tidak ada yang menjawab) (C.L. Selasa, 5 Mei 2015) 

 Setelah itu guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian 

menjelaskan langkah-langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan. 

Guru : “Sekarang Ibu akan menjelaskan apa saja yang akan kita lakukan pada  

                    pembelajaran hari ini. Nanti kalian akan ibu bagi menjadi beberapa  

                    kelompok yang setiap kelompoknya terdiri dari 5 orang.” 

Siswa : “Kelompoknya milih sendiri ya Bu?” 

Guru : “Tidak, Ibu yang akan membagi kelompoknya agar kalian tidak ribut.”  

                    (C.L. Selasa, 5 Mei 2015) 

 

2. Kegiatan Inti Pembelajaran 

Kegiatan pembelajaran yang dilakukan pertama kali adalah tahap invitasi. 

Dalam tahap ini guru mengemukakan isu tentang air yang tercemar di daerah 

Sumedang. 

Guru : “Ibu mau tahu, apakah kalian pernah melihat sungai Cipeles yang ada  

                   di Sumedang?” 

Siswa : “Pernah Bu, yang airnya cokelat.” 

Guru : “Nah, kalian tahu tidak kenapa airnya menjadi cokelat?” 

Siswa : “Karena banyak sampah Bu.” (C.L. Selasa, 5 Mei 2015) 
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Guru menjelaskan juga tentang pengaruh teknologi terhadap pencemaran air 

yang terjadi saat ini. Kemudian tahap yang kedua yaitu eksplorasi. 

Guru : “Coba kalian lihat, ini gambar apa?” 

Siswa : “Gambar sungai Bu.” 

Guru : “Lihat apakah ada yang aneh dengan gambar sungai ini?” 

Siswa : “Ada Bu, warna sungainya merah dan cokelat.” (C.L. Selasa, 5 Mei  

                    2015) 

Siswa memberikan argumen tentang gambar yang dibawa oleh guru. Setelah 

itu guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok. Pada tahap selanjutnya 

yaitu solusi, siswa bersama kelompoknya mengerjakan LKS 1 yang diberikan 

oleh guru. Setelah siswa selesai mengerjakan LKS 1, guru menjelaskan beberapa 

solusi yang harus dilakukan ntuk mengatasi pencemaran air. Siswa bersama 

kelompoknya juga mendiskusikan solusi lain untuk mengatasi pencemaran air.  

Guru : “Bagaimana anak-anak sudah selesai mengerjakan tugasnya?” 

Siswa : “Sudah selesai Bu.” 

Guru : “Kalau sudah, sekarang silahkan perwakilan setiap kelompoknya  

                    untuk mempresentasikan hasil diskusinya, kemudian kelompok lain  

                    bisa bertanya kalau ada yang tidak dimengerti.” 

Siswa : “Mempresentasikan itu apa Bu?” (Perdi bertanya) 

Guru : “Mempresentasikan itu menjelaskan.” (C.L. Selasa, 5 Mei 2015) 

Tahap berikutnya yaitu adalah tahap aplikasi. Pada tahap ini siswa 

melaksanakan praktikum yang terdapat dalam LKS 2 yang diberikan oleh guru.  

Guru : “Anak-anak apakah semuanya membawa alat untuk praktikum?” 

Siswa : “Bawa Bu. Tapi ada kelompok lain yang tidak lengkap Bu.” 

Guru : “Kalau begitu siapkan alat dan bahan yang telah ibu instruksikan  

                    minggu kemarin. Kelompok yang tidak lengkap membawa alat dan  

                    bahannya bisa menggunakan dulu yang Ibu bawa, tapi minggu depan  

                    Ibu harap semuanya membawa lengkap ya!” 

Siswa : “Iya siap Bu...” 

Guru : “Nah pada hari ini kita akan kembali membuat alat penjernih air.”  

                  (C.L. Selasa, 5 Mei 2015) 

 Guru membimbing siswa dalam melaksanakan praktikum. Guru juga 

mengondisikan siswa agar pembelajaran tetap kondusif. 

 

3. Kegiatan Akhir Pembelajaran 

Pada kegiatan akhir pembelajaran guru menyimpulkan materi kemudian 

memberikan soal evaluasi kepada siswa berupa tes tertulis. Setelah siswa selesai 
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mengerjakan evaluasi, guru memberikan penguatan kepada siswa agar 

pembelajaran selanjutnya lebih baik lagi. 

 

c. Paparan Data Hasil Siklus II 

Berdasarkan data yang diperoleh pada proses siklus II yang telah 

dilaksanakan, maka diperoleh data hasil siklus II yang terdiri dari data hasil 

observasi kinerja guru, data hasil observasi aktivitas siswa selama pelaksanaan 

tindakan berlangsung dan data hasil tes yang diberikan kepada siswa. 

Di dalam proses pembelajaran, guru dan siswa memiliki masing masing 

aspek yang harus dinilai. Untuk guru yaitu menilai kinerjanya selama mengajar, 

sedangkan untuk siswa yaitu menilai aktivitasnya selama pembelajaran. Adapun 

hasil penilaian kinerja guru selama proses pembelajaran IPA pada materi 

pencemaran air adalah sebagai berikut yang tersaji pada Tabel 4.5 dan Tabel 4.6. 

 

Tabel 4.5 

Data Hasil Observasi Kinerja Guru (Perencanaan Pembelajaran) Siklus II 

Dalam Pembelajaran IPA pada Materi Pencemaran Air melalui  

Model Pembelajaran STM 

 

No. Aspek yang dinilai 
Skor 

3 2 1 0 

1. Merumuskan tujuan pembelajaran  √    

2. Mempersiapkan kelengkapan pembelajaran √    

3. 
Merancang skenario kegiatan pembelajaran dengan 

model STM 
 √   

4. Alat penilaian sesuai  √   

5. Kesesuaian RPP  √   

Jumlah skor perolehan 12 

Persentase (%) 80% 

 

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas tentang data penilaian kinerja guru 

(perencanaan pembelajaran) siklus II, dapat dilihat bahwa mengalami kenaikan 

yaitu dari 66,67% menjadi 80%. 
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Tabel 4.6 

Data Hasil Observasi Kinerja Guru (Pelaksanaan Pembelajaran) Siklus II 

Dalam Pembelajaran IPA pada Materi Pencemaran Air melalui 

 Model Pembelajaran STM 

 

No. Aspek yang dinilai 
Skor 

3 2 1 0 

Kegiatan Awal Siswa 

1.  Guru mengkondisikan siswa  √   

2. Guru melakukan apersepsi √    

3. Guru menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa  √   

Jumlah skor perolehan 7 

Persentase (%) 77,78% 

Kegiatan Inti Pembelajaran 

    1. Kemampuan mengorganisasikan kelas  √   

    2. 

     

Tahap invitasi 

Guru mengemukakan isu atau masalah faktual yang 

sedang berkembang di masyarakat  

√  

  

3. 

Tahap eksplorasi 
Guru mengungkap pemahaman siswa dengan 

pertanyaan yang dapat memancing siswa untuk 

memberikan argumen. 

√  

  

4. 

Tahap  solusi 

Dari hasil pemahamannya pada tahap eksplorasi, 

siswa diminta untuk mendiskusikan cara agar 

wilayah sekitarnya tidak mengalami pencemaran air.   

  

√ 

  

5. 

Guru membimbing siswa untuk 

mengkomunikasikan jawabannya yang didapat 

dalam diskusi kelompok 

 

√ 

  

6.  
Tahap aplikasi 

Siswa diajak melakukan aksi nyata 

 
√ 

  

7. Mobilitasi posisi mengajar  √   

Jumlah skor perolehan 16 

Persentase (%) 76,19% 

Kegiatan Akhir Pembelajaran 

1. Guru menyimpulkan pembelajaran  √   

2. Melakukan penilaian pada akhir pembelajaran  √   

3. 
Guru melakukan refleksi terhadap pembelajaran 

yang telah dilakukan 
√  

  

Jumlah skor perolehan 7 

Presentase (%) 77,78% 

Berdasarkan Tabel 4.6 penilaian kinerja guru (pelaksanaan pembelajaran) 

siklus II, dapat dilihat bahwa mengalami kenaikan disetiap aspeknya. Pada 

kegiatan awal mengalami kenaikan dari 66,67% menjadi 77,787%. Pada kegiatan 
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inti mengalami kenaikan dari 66,67% menjadi 76,19%. Pada kegiatan akhir 

mengalami kenaikan dari 66,67% menjadi 77,78%. 

Setelah melihat Tabel 4.5 dan Tabel 4.6 dalam proses pembelajaran, guru 

sudah mampu membuka pelajaran dengan baik dan hampir mendekati persentase 

yang diharapkan, tetapi masih ada beberapa aspek yang harus diperbaiki dalam 

setiap langkah-langkah pembelajarannya. Pelaksanaan kinerja guru yang 

dilaksanakan pada siklus II, belum memenuhi target yang telah ditentukan.  

Setelah menjelaskan hasil penilaian kinerja guru, adapun hasil penilaian 

aktivitas siswa selama proses pembelajaran IPA pada materi pencemaran air 

adalah sebagai berikut yang tersaji pada Tabel 4.7. 

 

Tabel 4.7 

Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II 

Dalam Pembelajaran IPA pada Materi Pencemaran Air melalui  

Model Pembelajaran STM 

Keterangan : 

J  : Jumlah skor 

N : Nilai akhir 

No Nama 

Aspek yang dinilai 

J N Kerjasama Motivasi Kreativitas Partisipasi 

4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 

1. Agnia   √     √    √     √     14 BS 

2. Ahmad  √     √     √    √     13 BS 

3. Amelia   √    √      √     √    13 BS 

4. Ariel  √      √     √     √    13 BS 

5. Angga   √    √      √     √    13 BS 

6. Asep   √      √    √     √    11 B 

7. Daisy  √      √    √     √     15 BS 

8. Elsa   √    √     √      √    14 BS 

9. Iman    √    √     √    √     12 B 

10. Intan   √     √    √      √    13 BS 

11. Irgi    √     √    √     √    10 B 

12. Ivan   √    √     √      √   10 B 

13. Nira   √     √     √     √    12 B 

14. Perdi  √     √     √      √   11 B 

15. Restu   √     √     √     √    12 B 

16.  Rian    √    √      √    √    10 B 

17. Risma   √     √     √     √    12 B 

18. Rizky  √      √     √      √   12 B 

19. Rudi   √     √    √      √    13 BS 

20. Sagita  √      √     √     √    13 BS 

21. Sepa   √     √    √      √    13 BS 

22. Shandi  √      √    √     √    13 BS 

23. Supri   √     √     √     √    12 B 

24. Sahrul   √     √      √    √    11 B 

25. Widi  √     √     √     √    12 B 

Jumlah 
4 11 4   3 19 3   6 17 2   4 18 3     

75 75 79 76   

Presentase 75% 75% 79% 76%   
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Berdasarkan data penilaian kinerja dalam mengerjakan tugas kelompok 

siklus II, dapat dilihat bahwa pada aspek kerjasama persentasenya mencapai 75%, 

aspek motivasi persentasenya mencapai 75%, aspek kreativitas 79%, dan 

partisipasi 76%. Setelah melihat persentasenya dapat dikategorikan sudah baik.  

Data hasil tes belajar pelaksananaan siklus II dalam pembelajaran IPA pada 

materi pencemaran air secara rinci disajikan pada Tabel 4.8 berikut. 

 

 

Tabel 4.8 

Data Hasil Tes Belajar Siswa Siklus II  

Dalam Pembelajaran IPA pada Materi Pencemaran Air melalui 

 Model Pembelajaran STM 

 

No Nama 

Nomor soal 

Skor Nilai 

Ketuntasan 

1 2 3 4 5 6 7 Tuntas 
Belum 

Tuntas 

1. Agnia  √ - √ √ √ √ √ 7 90 √ - 

2. Ahmad  √ - √ √ - √ √ 7 70 √ - 

3. Amelia   √ - √ √ √ √ - 7 70 √ - 

4. Ariel  √ - √ √ √ √ √ 9 90 √ - 

5. Angga  √ √ √ √ √ √ - 7 70 √ - 

6. Asep  √ √ √ √ - - √ 5 50 - √ 

7. Daisy  √ √ √ - √ √ √ 7 70 √ - 

8. Elsa  √ √ √ √ √ √ √ 10 100 √ - 

9. Iman  √ - - √ - √ √ 4 40 - √ 

10. Intan  - - √ √ - - √ 4 40 - √ 

11. Irgi  √ - √ - - √ - 4 40 - √ 

12. Ivan  √ - √ √ - √ √ 7 70 √ - 

13. Nira  √ - √ √ - √ √ 7 70 √ - 

14. Perdi √ - √ √ √ √ √ 9 90 √ - 

15. Restu  √ - √ √ - √ √ 7 70 √ - 

16.  Rian  √ √ √ - √ √ √ 8 80 √ - 

17. Risma  √ √ √ √ - √ √ 7 70 √ - 

18. Rizky  √ - √ √ √ √ √ 9 90 √ - 

19. Rudi  √ - √ - √ √ √ 8 80 √ - 

20. Sagita  √ √ √ √ √ √ - 8 80 √ - 

21. Sepa  √ √ √ √ √ - √ 8 80 √ - 

22. Shandi  √ - √ √ - √   - 5 50 - √ 

23. Supri  √ - √ √ √ √ √ 7 70 √ - 

24. Syahrul  √ √ - - √ √ - 6 60 - √ 

25. Widi √ - √ √ √ √ √ 8 80 √ - 

Jumlah  24 9 23 19 15 23 19     

Jumlah 19 6 

Persentase 76% 24% 
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Berdasarkan data hasil belajar siswa siklus II, dapat dilihat bahwa siswa 

yang tuntas adalah 19 orang dari 25 siswa. Mengalami kenaikan yang tinggi 

karena siswa yang tuntas sebelumnya adalah 14 orang dari 25 siswa. Bila dihitung 

dalam bentuk persentase, siswa yang tuntas yaitu 76% yang sebelumnya hanya 

56%. 

Pada soal nomor 1, hasil belajar siswa pada tujuan pembelajaran tersebut 

sudah sangat baik yaitu mencapai 96%, artinya siswa sudah sangat memahami 

tentang penyebab kerusakan dan pencemaran lingkungan. Pada soal nomor 2, 

hasil belajar siswa pada tujuan pembelajaran tersebut masih belum kurang yaitu 

mencapai 36%, artinya siswa belum memahami tentang pengertian pencemaran 

air. 

Pada soal nomor 3, hasil belajar siswa pada tujuan pembelajaran tersebut 

sudah sangat baik yaitu 92%, artinya siswa sudah sangat memahami tentang 

penyebab pencemaran air. Pada soal nomor 4, hasil belajar siswa pada tujuan 

pembelajaran tersebut sudah baik yaitu mencapai 76%, artinya siswa sudah 

memahami tentang dampak pencemaran air. Pada soal nomor 5, hasil belajar 

siswa pada tujuan pembelajaran tersebut sudah cukup baik yaitu mencapai 60%, 

artinya siswa sudah cukup memahami tentang cara mencegah pencemaran air. 

Pada soal nomor 6, hasil belajar siswa pada tujuan pembelajaran tersebut 

sudah sangat baik yaitu mencapai 92%, artinya siswa sudah sangat memahami 

tentang dampak pencemaran air. Pada soal nomor 7, hasil belajar siswa pada 

tujuan pembelajaran tersebut sudah baik yaitu mencapai 76%, artinya siswa sudah 

memahami ciri-ciri pencemaran air. 

Bedasarkan hasil analisa terhadap tes hasil belajar siswa, dapat 

diintepretasikan bahwa soal nomor 1, 3, dan 6 adalah soal yang tinggi  

persentasenya jika dibandingkan dengan soal lainnya. Ketercapaian pemahaman 

siswa pada soal tersebut sudah memenuhi KKM. Maka untuk soal nomor 1, 3, dan 

6 proses pembelajarannya harus dipertahankan.  

Kemudian untuk soal nomor 4 dan 7 ketercapaian persentasenya dapat 

dikategorikan sudah baik sehingga ketercapaian pemahaman siswa pada soal 

tersebut hampir mendekati persentase yang diharapkan. Proses pembelajarannya 

perlu ditingkatkan lagi agar mendapatkan ketercapaian maksimal.  
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Untuk soal nomor 5 ketercapaian persentasenya dapat dikategorikan cukup 

baik sehingga pembelajarannya harus lebih ditingkatkan lagi. Kemudian untuk 

soal nomor 2 ketercapaian persentasenya dapat dikategorikan masih rendah. 

Untuk itu, pada pelaksanaan tindakan siklus berikutnya diperlukan perbaikan-

perbaikan dalam pelaksanan proses pembelajaran dan penerapan tahapan-tahapan 

model pembelajaran STM. 

Mengenai peningkatan persentase ketuntasan tersebut, dapat dilihat pada 

Diagram 4.2 berikut ini. 

 

 

Diagram 4.2 

Perbandingan Persentase Ketuntasan Belajar Siswa Siklus II 

Dalam Pembelajaran IPA pada Materi Pencemaran Air melalui 

 Model Pembelajaran STM 

 

 

Pada dasarnya telah terjadi peningkatan hasil belajar siswa pada materi 

pencemaran air. Peningkatan tersebut terbilang memuaskan, namun masih perlu 

dilakukan kembali perbaikan di siklus III. 

 

d. Analisis dan Refleksi Siklus II 

Hasil analisis dan refleksi terhadap proses pelaksanaan dan hasil tindakan 

siklus II adalah sebagai berikut. 
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1)   Analisis Siklus II 

(a) Dalam kegiatan awal guru sudah melakukan apersepsi dengan baik, tetapi 

masih ada beberapa siswa yang belum faham dengan pertanyaan yang 

diajukan. 

(b) Dalam kegiatan inti pembelajaran IPA pada materi pencemaran air melalui 

model pembelajaran STM: 

(1) Dalam mengemukakan isu pencemaran air, guru sudah menyebutkan nama 

daerah yang siswa kenal, tetapi tidak menyebutkan contoh lain yang 

mengalami pencemaran air juga. 

(2) Guru memperlihatkan contoh gambar pencemaran air yang sudah lebih besar, 

tetapi gambarnya sama dengan gambar di pertemuan siklus I sehingga siswa 

merasa tidak menemukan hal yang baru lagi.  

(3) Siswa masih harus diajak untuk menganalisis masalah pencemaran air. Belum 

bisa menemukan pengetahuannya sendiri dari suatu isu yang diajukan oleh 

guru. 

(4) Siswa masih memilih-milih dalam teman kelompoknya walaupun pembegian 

kelompok sudah ditentukan oleh guru.  

(5) Masih ada beberapa kelompok yang alat praktikumnya belum lengkap. 

(6) Siswa sudah cukup tertib dalam praktikum tetapi beberapa siswa berebut alat 

praktikum pada saat melaksanakan praktikumnya. 

c) Dalam kegiatan akhir pembelajaran tidak ada yang bertanya tentang materi 

pada saat pembelajaran, jadi guru hanya mengukur tingkat pemahaman siswa 

melalui tes hasil belajar saja. 

 

2) Refleksi Siklus II 

Dari analisis tersebut maka dapat disimpulkan beberapa hal yang harus 

diperbaiki pada pembelajaran berikutnya yaitu: 

a) Dalam kegiatan awal khususnya apersepsi agar lebih bisa mengeksplorasi 

pengetahuan siswa.  

b) Langkah-langkah model pembelajaran STM yang harus diperbaiki dalam 

siklus III yaitu sebagai berikut. 
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(1) Dalam tahap invitasi di siklus III, guru harus harus menyebutkan contoh lain 

yang mengalami pencemaran air juga. 

(2) Dalam kegiatan inti di siklus III, guru harus memperlihatkan contoh gambar 

lain agar siswa merasa menemukan hal yang baru.  

(3) Dalam tahap eksplorasi, siswa melalui aksi dan reaksinya sendiri berusaha 

memahami situasi yang merupakan masalah baginya (Asy’ari, 2006). Dalam 

tahap eksplorasi di siklus III siswa harus lebih dibimbing agar bisa 

menemukan pengetahuannya sendiri. 

(4) Dalam kegiatan inti di siklus III, guru harus lebih menekankan pada siswa  

agar tidak memilih-milih teman kelompok.  

(5) Dalam kegiatan inti di siklus III, guru harus menekankan siswa agar 

membawa alat praktikum dengan lengkap. 

(6) Dalam melaksanakan praktikum di siklus III, guru harus lebih memperhatikan 

siswa agar tidak berebut alat praktikum pada saat melaksanakan 

praktikumnya. 

c) Dalam kegiatan akhir pembelajaran di siklus III, guru harus lebih 

memberikan penguatan kepada siswa agar siswa lebih berani bila ingin 

bertanya. 

 

3. Paparan Data Tindakan Siklus III 

Berdasarkan refleksi dan temuan-temuan pada pelaksanaan tindakan pada 

siklus II, maka dilakukan upaya-upaya yang akan diberikan pada tindakan siklus 

III. Tindakan pada siklus ini diharapkan dapat memperbaiki beberapa aspek yaitu 

kinerja guru, aktivitas siswa dan hasil belajar yang telah ditargetkan sebelumnya. 

Setelah menganalisis dan merefleksi hasil siklus II. Paparan data tindakan siklus 

III terdiri dari paparan data perencanaan, paparan data proses atau pelaksanaan 

dan paparan data hasil. 

a. Paparan Data Perencanaan Siklus III 

Setelah menganalisis serta merefleksi hasil dari siklus II tentunya diperlukan 

suatu perencanaan tindakan sehingga permasalahan yang masih terjadi pada siklus 

II dapat diatasi dengan hasil yang baik. Beberapa perencanaan yang dilakukan 

tersebut adalah sebagai berikut. 
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1) Menyusun kembali Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan 

memperhatikan langkah-langkah model pembelajaran STM yang masih 

kurang pada perencanaaan pembelajaran siklus II. 

2) Menyusun LKS yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran. 

3) Mempersiapkan kembali alat evaluasi tes hasil belajar siswa dengan 

mengganti beberapa redaksi soal agar lebih memudahkan siswa untuk 

memahami soal evaluasi tersebut. 

4) Mempersiapkan instrumen kinerja guru, aktivitas siswa, wawancara guru, dan 

wawancara siswa. 

5) Mempersiapkan kembali alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum. 

6) Melakukan diskusi dengan observer tentang pembelajaran yang akan 

dilakukan agar menjadi lebih baik. 

 

b. Paparan Data Proses Siklus III 

Pelaksanaan tindakan siklus II yaitu dilakukan pada tanggal 12 Mei 2015. 

Pada tindakan ini terdapat beberapa hal yang dilakukan sebagai upaya perbaikan 

pada tindakan siklus II. Siklus ini dilaksanakan sebanyak satu kali pertemuan 

dengan alokasi waktu 2x35 menit, dengan diikuti 25 orang siswa. Pada proses 

pembelajaran siklus III tidak jauh berbeda dengan kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan pada siklus II, kegiatan pelaksanaan difokuskan pada langkah-langkah 

pembelajaran model STM dan praktikum kelompok. Paparan data proses siklus 

III, yaitu: 

1. Kegiatan Awal Pembelajaran 

Guru memasuki kelas dengan mengucapkan salam, kemudian guru 

mengkondisikan siswa kearah pembelajaran yang kondusif. Kemudian dilanjutkan 

dengan berdoa bersama sebelum belajar.  

Setelah itu guru melakukan apersepsi dengan memberikan pertanyaan 

kepada siswa. Setelah itu guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian 

menjelaskan langkah-langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan. 

Guru : “Sekarang Ibu akan menjelaskan yang akan kita lakukan pada  

                     pembelajaran hari ini. Nanti kalian akan mengerjakan LKS dengan  

                     kelompok yang sama seperti minggu kemarin.” 

Siswa : “Melakukan praktikum lagi Bu?” 

Guru : “Iya benar, kita akan mengerjakan dua LKS, LKS yang pertama  
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                  mengisi soal dari sebuah arkikel dan LKS yang kedua melakukan  

                  praktikum.” (C.L. Selasa, 12 Mei 2015) 

 

1. Kegiatan Inti Pembelajaran 

Kegiatan pembelajaran yang dilakukan pertama kali adalah tahap invitasi. 

Dalam tahap ini guru mengemukakan isu tentang air yang tercemar di daerah 

Sumedang. 

Guru     :“Minggu kemarin Ibu sudah memberikan contoh sungai yang    tercemar. 

Nah sekarang Ibu mau bertanya siapa lagi yang tahu contoh lainnya?” 

Siswa      : “Di Bandung dan di Jakarta Bu.” 

Guru       : “Memangnya bagaimana keadaan sungai di Bandung dan di Jakarta?” 

Siswa      : “Kotor Bu, warnanya cokelat.”  

Siswa      : “Kalian tahu itu akibat apa?” 

Guru       : “Sampah dan limbah pabrik Bu.”(C.L. Selasa, 12 Mei 2015) 

Guru menjelaskan juga tentang pengaruh teknologi terhadap pencemaran air 

yang terjadi saai ini. Kemudian tahap yang kedua yaitu eksplorasi. Guru 

membawa gambar sungai yang tercemar, tetapi contoh gambar pada siklus III ini 

berbea dengan contoh gambar pada siklus II. Siswa memberikan argumen tentang 

gambar yang dibawa oleh guru. Setelah itu guru menginstruksikan kepada siswa 

untuk berkumpul bersama kelompoknya. Pada tahap selanjutnya yaitu solusi, 

siswa bersama kelompoknya mengerjakan LKS 1 yang diberikan oleh guru. 

Setelah siswa selesai mengerjakan LKS 1, guru menjelaskan beberapa solusi yang 

harus dilakukan ntuk mengatasi pencemaran air. Siswa bersama kelompoknya 

juga mendiskusikan solusi lain untuk mengatasi pencemaran air.  

Guru : “Bagaimana anak-anak sudah selesai mengerjakan tugasnya?” 

Siswa : “Sudah selesai Bu.” 

Guru : “Kalau sudah, sekarang silahkan perwakilan setiap kelompoknya  

                    untuk menjelaskan hasil diskusinya di depan, yang lainnya boleh  

                    bertanya ya kalau ada yang tidak dimengerti.” 

Siswa : “Iya Bu...” (C.L. Selasa, 12 Mei 2015) 

Tahap berikutnya yaitu adalah tahap aplikasi. Pada tahap ini siswa 

melaksanakan praktikum yang terdapat dalam LKS 2 yang diberikan oleh guru.  

Guru : “Anak-anak apakah semuanya membawa alat untuk praktikum dengan  

                    lengkap?” 

Siswa : “Bawa Bu.” 

Guru : “Bagus kalau begitu. Pada hari ini kita akan kembali membuat alat  

                    penjernih air.” (C.L. Selasa, 12 Mei 2015) 
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 Guru membimbing siswa dalam melaksanakan praktikum. Guru juga 

mengondisikan siswa agar pembelajaran tetap kondusif. 

 

2. Kegiatan Akhir Pembelajaran 

Pada kegiatan akhir pembelajaran guru menyimpulkan materi kemudian 

memberikan soal evaluasi kepada siswa berupa tes tertulis. Setelah siswa selesai 

mengerjakan evaluasi, guru memberikan penguatan kepada siswa agar 

pembelajaran selanjutnya dalam materi yang lain lebih baik lagi. 

 

c. Paparan Data Hasil Siklus III 

Berdasarkan data yang diperoleh pada proses siklus III yang telah 

dilaksanakan, maka diperoleh data hasil siklus III yang terdiri dari data hasil 

observasi kinerja guru, data hasil observasi aktivitas siswa selama pelaksanaan 

tindakan berlangsung dan data hasil tes yang diberikan kepada siswa. 

Di dalam proses pembelajaran, guru dan siswa memiliki masing masing 

aspek yang harus dinilai. Untuk guru yaitu menilai kinerjanya selama mengajar, 

sedangkan untuk siswa yaitu menilai aktivitasnya selama pembelajaran. Adapun 

hasil penilaian kinerja guru selama proses pembelajaran IPA pada materi 

pencemaran air adalah sebagai berikut yang tersaji pada Tabel 4.9 dan Tabel 4.10 

 

Tabel 4.9 

Data Hasil Observasi Kinerja Guru (Perencanaan Pembelajaran) Siklus III 

Dalam Pembelajaran IPA pada Materi Pencemaran Air melalui  

Model Pembelajaran STM 

No. Aspek yang dinilai 
Skor 

3 2 1 0 

1. Merumuskan tujuan pembelajaran  √    

2. Mempersiapkan kelengkapan pembelajaran √    

3. Merancang skenario kegiatan pembelajaran dengan model STM √    

4. Alat penilaian sesuai √    

5. Kesesuaian RPP  √   

Jumlah skor perolehan 14 

Persentase (%) 87,5% 

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas tentang data penilaian kinerja guru 

(perencanaan pembelajaran) siklus II, dapat dilihat bahwa mengalami kenaikan 

yaitu dari 80% menjadi 87,5%. 
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Tabel 4.10 

Data Hasil Observasi Kinerja Guru (Pelaksanaan Pembelajaran) Siklus III 

Dalam Pembelajaran IPA pada Materi Pencemaran Air melalui 

 Model Pembelajaran STM 

 

No. Aspek yang dinilai 
Skor 

3 2 1 0 

Kegiatan Awal Siswa 

1.  Guru mengkondisikan siswa √    

2. Guru melakukan apersepsi √    

3. Guru menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa  √   

Jumlah skor perolehan 8 

Persentase (%) 88,89% 

Kegiatan Inti Pembelajaran 

    1. Kemampuan mengorganisasikan kelas √    

    2. 

     

Tahap invitasi 

Guru mengemukakan isu atau masalah faktual yang 

sedang berkembang di masyarakat  

√  

  

3. 

Tahap eksplorasi 
Guru mengungkap pemahaman siswa dengan 

pertanyaan yang dapat memancing siswa untuk 

memberikan argumen. 

√  

  

4. 

Tahap  solusi 

Dari hasil pemahamannya pada tahap eksplorasi, 

siswa diminta untuk mendiskusikan cara agar 

wilayah sekitarnya tidak mengalami pencemaran air.   

√  

  

5. 

Guru membimbing siswa untuk 

mengkomunikasikan jawabannya yang didapat 

dalam diskusi kelompok 

 √ 

  

6.  
Tahap aplikasi 

Siswa diajak melakukan aksi nyata 
√  

  

7. Mobilitasi posisi mengajar  √   

Jumlah skor perolehan 19 

Persentase (%) 90,47% 

Kegiatan Akhir Pembelajaran 

1. Guru menyimpulkan pembelajaran √    

2. Melakukan penilaian pada akhir pembelajaran  √   

3. 
Guru melakukan refleksi terhadap pembelajaran 

yang telah dilakukan 
√  

  

Jumlah skor perolehan 8 

Presentase (%) 88,89% 

Berdasarkan Tabel 4.10 penilaian kinerja guru (pelaksanaan pembelajaran) 

siklus III, dapat dilihat bahwa mengalami kenaikan disetiap aspeknya. Pada 

kegiatan awal mengalami kenaikan dari 77,78% menjadi 88,89%. Pada kegiatan 
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inti mengalami kenaikan dari 76,19% menjadi 90,47%. Pada kegiatan akhir 

mengalami kenaikan dari 77,78% menjadi 88,89%. 

Setelah melihat Tabel 4.9 dan Tabel 4.10 dari hasil observasi terhadap 

kinerja guru selama proses pembelajaran siklus III, pelaksanaan kinerja guru yang 

dilaksanakan pada siklus III sudah memenuhi target yang ditentukan yaitu guru 

sudah mampu melaksanakan 85% indikator yang telah ditetapkan.  

Setelah menjelaskan hasil penilaian kinerja guru, adapun hasil penilaian 

aktivitas siswa selama proses pembelajaran IPA pada materi pencemaran air 

adalah sebagai berikut yang tersaji pada Tabel 4.11. 

 

Tabel 4.11 

Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus III 

Dalam Pembelajaran IPA pada Materi Pencemaran Air melalui  

Model Pembelajaran STM 

 

Keterangan : 

J  : Jumlah skor 

N : Nilai akhir 

No Nama 

Aspek yang dinilai 

J N 
Kerjasama Motivasi Kreativitas Partisipasi 

4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 

1. Agnia  √      √    √      √    14 BS 
2. Ahmad  √    √      √     √    13 BS 
3. Amelia  √     √     √      √    15 BS 
4. Ariel  √     √     √     √     16 BS 
5. Angga  √     √     √      √    15 BS 
6. Asep   √    √      √    √     14 BS 
7. Daisy  √      √    √     √     15 BS 
8. Elsa  √     √      √    √     15 BS 
9. Iman   √    √      √    √     14 BS 
10. Intan   √    √      √    √     14 BS 
11. Irgi   √     √    √      √    13 BS 
12. Ivan  √     √    √     √     14 BS 
13. Nira  √      √    √     √     15 BS 
14. Perdi √     √     √      √    15 BS 
15. Restu  √     √     √      √    15 BS 
16.  Rian  √     √     √      √    15 BS 
17. Risma  √     √     √     √     16 BS 
18. Rizky  √     √     √     √     16 BS 
19. Rudi   √    √      √     √    13 BS 
20. Sagita  √      √     √    √     14 BS 
21. Sepa  √      √     √    √     14 BS 
22. Shandi  √    √     √     √     15 BS 
23. Supri   √    √     √     √     15 BS 
24. Sahrul   √    √     √     √     15 BS 
25. Widi √      √    √     √     15 BS 

Jumlah 
15 10    17 8    17 8    16 9      

90 92 92 91   

Presentase 90% 92% 92% 91%   
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Berdasarkan data penilaian kinerja dalam mengerjakan tugas kelompok 

siklus III, dapat dilihat bahwa pada aspek kerjasama persentasenya mencapai 

90%, aspek motivasi persentasenya mencapai 92%, aspek kreativitas 92%, dan 

partisipasi 91%. Setelah melihat persentasenya dapat dikategorikan sudah 

memenuhi kriteria yang ditentukan.  

Data hasil tes belajar pelaksananaan siklus III dalam pembelajaran IPA pada 

materi pencemaran air secara rinci disajikan pada Tabel 4.12 berikut. 

 

Tabel 4.12 

Data Hasil Tes Belajar Siswa Siklus III  

Dalam Pembelajaran IPA pada Materi Pencemaran Air melalui 

 Model Pembelajaran STM 

 

No Nama 
Nomor soal 

Skor Nilai 
Ketuntasan 

1 2 3 4 5 6 7 Tuntas 
Belum 

Tuntas 

1. Agnia  √ √ √ √ - √ √ 8 80 √ - 

2. Ahmad  √ - √ √ √ √ √ 8 80 √ - 

3. Amelia   √ √ √ √ √ √ - 8 80 √ - 

4. Ariel  √ √ √ √ √ √ √ 10 100 √ - 

5. Angga  √ - - √ √ √ √ 7 70 √ - 

6. Asep  - √ √ √ √ √ √ 7 70 √ - 

7. Daisy  √ √ √ √ √ √ - 7 70 √ - 

8. Elsa  √ √ √ √ √ √ √ 10 100 √ - 

9. Iman  √ √ √ - - √ √ 7 70 √ - 

10. Intan  √ √ √ √ √ - √ 7 70 √ - 

11. Irgi  √ √ - √ √ √ √ 7 70 √ - 

12. Ivan  √ - √ √ √ - √ 7 70 √ - 

13. Nira  √ √ √ - √ - √ 7 70 √ - 

14. Perdi √ √ √ - √ √ √ 9 90 √ - 

15. Restu  √ √ √ √ - √ √ 7 70 √ - 

16.  Rian  √ √ √ √ √ √ √ 10 100 √ - 

17. Risma  √ √ √ √ - √ √ 8 80 √ - 

18. Rizky  √ √ √ √ √ √  9 90 √ - 

19. Rudi  √ - √ √ √ √ √ 9 90 √ - 

20. Sagita  √ √ √ √ - √ √ 8 80 √ - 

21. Sepa  √ √ - √ √ √ √ 8 80 √ - 

22. Shandi  √ - - √ - √ √ 5 50 - √ 

23. Supri  - √ √ √ √ √ √ 7 70 √ - 

24. Syahrul  √ - √ √ - √ √ 5 50 - √ 

25. Widi √ √ √ - √ √ √ 8 80 √ - 

Jumlah  23 19 21 21 17 22 22     

Jumlah 23 2 

Persentase 92% 8% 

 

Berdasarkan data hasil belajar siswa siklus III, dapat dilihat bahwa siswa 

yang tuntas adalah 23 orang dari 25 siswa. Mengalami kenaikan yang tinggi 

karena siswa yang tuntas sebelumnya adalah 19 orang dari 25 siswa. Bila dihitung 
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dalam bentuk persentase, siswa yang tuntas yaitu 92% yang sebelumnya hanya 

76%. 

Pada soal nomor 1, hasil belajar siswa pada tujuan pembelajaran tersebut 

sudah sangat baik yaitu mencapai 92%, artinya siswa sudah sangat memahami 

tentang penyebab kerusakan dan pencemaran lingkungan. Pada soal nomor 2, 

hasil belajar siswa pada tujuan pembelajaran tersebut sudah baik yaitu mencapai 

76%, artinya siswa sudah memahami tentang pengertian pencemaran air. 

Pada soal nomor 3, hasil belajar siswa pada tujuan pembelajaran tersebut 

sudah baik yaitu 76%, artinya siswa sudah memahami tentang penyebab 

pencemaran air. Pada soal nomor 4, hasil belajar siswa pada tujuan pembelajaran 

tersebut sudah baik yaitu mencapai 84%, artinya siswa sudah memahami tentang 

dampak pencemaran air. Pada soal nomor 5, hasil belajar siswa pada tujuan 

pembelajaran tersebut sudah baik yaitu mencapai 72%, artinya siswa sudah 

memahami tentang cara mencegah pencemaran air. 

Pada soal nomor 6, hasil belajar siswa pada tujuan pembelajaran tersebut 

sudah sangat baik yaitu mencapai 88%, artinya siswa sudah sangat memahami 

tentang dampak pencemaran air. Pada soal nomor 7, hasil belajar siswa pada 

tujuan pembelajaran tersebut sudah sangat baik yaitu mencapai 88%, artinya 

siswa sudah sangat memahami ciri-ciri pencemaran air. 

Bedasarkan hasil analisa terhadap tes hasil belajar siswa, dapat 

diintepretasikan bahwa pemahaman siswa pada semua soal sudah memenuhi 

KKM. Maka untuk untuk semua soal proses pembelajarannya harus 

dipertahankan. Untuk itu, dapat dikatakan bahwa pembelajararan menggunakan 

pan tahapan-tahapan model pembelajaran STM sudah berhasil. 

Mengenai peningkatan persentase ketuntasan tersebut, dapat dilihat pada 

Diagram 4.3 berikut ini. 
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Diagram 4.3 

Perbandingan Persentase Ketuntasan Belajar Siswa Siklus III 

Dalam Pembelajaran IPA pada Materi Pencemaran Air melalui 

 Model Pembelajaran STM 

 

 

Pada dasarnya telah terjadi peningkatan hasil belajar siswa pada materi 

pencemaran air. Peningkatan tersebut terbilang memuaskan. 

 

d. Analisis dan Refleksi Siklus III 

Hasil analisis dan refleksi terhadap proses pelaksanaan dan hasil tindakan 

siklus III adalah sebagai berikut. 

1)   Analisis Siklus III 

(a) Dalam kegiatan awal guru sudah melakukan apersepsi dengan baik.  

(b) Dalam kegiatan inti pembelajaran IPA pada materi pencemaran air melalui 

model pembelajaran STM: 

(1) Dalam mengemukakan isu pencemaran air, siswa sudah dapat memberikan 

contoh pencemaran air yang terjadi di daerahnya maupun di daerah lain. 

(2) Siswa sudah bisa menemukan pengetahuannya sendiri dari suatu isu yang 

diajukan oleh guru. 

(3) Siswa sudah bisa bekerja kelompok dan berkomunikasi dengan baik bersama 

kelompok yang telah ditentukan oleh guru.  

(4) Semua siswa sudah membawa semua alat praktikumnya dengan lengkap. 

(5) Siswa sudah tertib dalam melaksanakan praktiku. Siswa juga sudah baik 

dalam mengikuti langkah-langkah praktikum dalam LKS. 
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(c) Dalam kegiatan akhir guru sudah dapat mengukur tingkat pemahaman siswa 

melalui berbagai aspek, yaitu tes hasil belajar, aktivitas siswa, dan keaktifan 

siswa. 

 

2) Refleksi Siklus III 

Dari analisis tersebut maka dapat disimpulkan beberapa hal yang harus 

diperbaiki pada pembelajaran berikutnya yaitu: 

(a) Dalam kegiatan awal guru sudah melakukan apersepsi dengan baik.  

(b) Dalam kegiatan inti pembelajaran IPA pada materi pencemaran air melalui 

model pembelajaran STM: 

(1) Dalam mengemukakan isu pencemaran air, siswa sudah dapat memberikan 

contoh pencemaran air yang terjadi di daerahnya maupun di daerah lain. 

(2) Siswa sudah bisa menemukan pengetahuannya sendiri dari suatu isu yang 

diajukan oleh guru. 

(3) Siswa sudah bisa bekerja kelompok dan berkomunikasi dengan baik bersama 

kelompok yang telah ditentukan oleh guru.  

(4) Semua siswa sudah membawa semua alat praktikumnya dengan lengkap. 

(5) Siswa sudah tertib dalam melaksanakan praktiku. Siswa juga sudah baik 

dalam mengikuti langkah-langkah praktikum dalam LKS. 

(c) Dalam kegiatan akhir guru sudah dapat mengukur tingkat pemahaman siswa 

melalui berbagai aspek, yaitu tes hasil belajar, aktivitas siswa, dan keaktifan 

siswa. 

 

C. Paparan Pendapat Siswa dan Guru 

Berdasarkan paparan data tindakan penerapan model pembelajaran STM 

untuk meningkatkan hasil belajar IPA di kelas IV SDN Sukalerang I, Kecamatan 

Cimalaka, secara keseluruhan menunjukkan keberhasilan dari setiap siklusnya. 

Peningkatan tersebut adalah kinerja guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar seperti 

yang telah dijelaskan pada paparan data tindakan. Peningkatan tersebut mencakup 

peningkatan proses maupun hasil yang tidak terlepas dari keterlibatan seluruh 

siswa kelas IV, guru kelas IV dan guru-guru lain yang berada di SDN Sukalerang 

I serta Kepala Sekolah selaku pimpinan di satuan tersebut. Oleh karena itu, untuk 
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mengetahui pendapat-pendapat mereka tentang pelaksanaan penelitian ini, pada 

akhir penelitian dilakukan wawancara terhadap mereka. Adapun hasil wawancara 

tersebut adalah sebagai berikut.  

2. Paparan Pendapat Siswa 

Wawancara terhadap siswa dilakukan secara tertulis dengan mengajukan 

beberapa pertanyaan terhadap siswa kelas IV SDN Sukalerang I sebagai subjek 

penelitian yang telah mengikuti jalannya penelitian selama tiga siklus. Secara 

keseluruhan siswa menanggapi baik terhadap pembelajaran menggunakan model 

STM yang telah diikutinya. 

 Pada umumnya siswa mengaku senang mengikuti pembelajaran. Siswa 

mengaku dengan melaksanakan praktikum mereka dapat lebih mudah memahami 

materi pelajaran, lebih mudah mengikuti pelajaran serta tidak merasa jenuh 

selama pembelajaran. Semua siswa ikut aktif dalam pembelajaran, karena dengan 

melakukan praktikum semua siswa dapat berperan dalam setiap langkah-langkah 

praktikumnya. Terkadang dalam pembelajaran, ada materi yang tidak dimengerti. 

Tetapi bila ada yang tidak dimengerti, siswa langsung bertanya kepada guru atau 

kepada temannya.  

3. Paparan Pendapat Guru 

Paparan ini diperoleh dari hasil wawancara kepada guru kelas IV yang 

sekaligus sebagai observer pada saat pelaksanaan siklus I sampai siklus III. Guru 

tersebut menyampaikan pendapatnya tentang penerapan model STM pada materi 

pencemaran air yang telah dilaksanakan. Menurutnya, bahwa penerapan model 

pembelajaran STM sangat memudahkan dalam membimbing siswa untuk 

memahami materi pelajaran, khususnya dalam materi pencemaran air.   

Pada awalnya peneliti memang merasa belum memahami sepenuhnya 

langkah-langkah model STM, namun pada siklus II dan III peneliti merasa tidak 

terlalu kesulitan. Selain itu, model ini dapat meningkatkan aktivitas siswa menjadi 

lebih baik. Hal ini terbukti dari hasil observasi terhadap aktivas siswa dari siklus I, 

II, dan II yang terus mengalami peningkatan. Materi pencemaran air yang cukup 

sulit diajarkan menjadi lebih mudah dengan dilaksanakannya praktikum. Oleh 

karena itu model pembelajaran STM bisa dikatakan cocok untuk diterapkan pada 
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materi pencemaran air. Selanjutnya guru tersebut berpendapat bahwa model STM 

dapat juga diterapkan pada mata pelajaran IPA dengan materi yang berbeda. 

 

D. Pembahasan 

Pelaksanaan penelitian dengan penerapan model pembelajaran STM telah 

memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan hasil belajar di kelas IV 

SDN Sukalerang I. Hal tersebut didasarkan pada hasil penelitian dari tiga siklus 

tindakan. Terlihat bahwa penerapan model STM dapat meningkatkan aktivitas 

siswa, kinerja guru serta hasil belajar siswa di dalam pembelajaran IPA materi 

pencemaran air. 

Materi pencemaran air merupakan materi yang lebih baik bila diajarkan 

melalui praktikum dan dikaitkan dengan kehidupan sehari. Menurut Poedjiadi 

(2005, hlm. 119) “Model pembelajaran merupakan rencana, pola atau pengaturan 

kegiatan guru dan peserta didik yang menunjukkan adanya interaksi antara unsur-

unsur yang terkait dalam pembelajaran yakni guru, peserta didik dan media 

termasuk bahan ajar atau materi subjeknya”. Sesuai dengan pengertian di atas 

dapat dilihat bahwa model pembelajaran harus benar-benar sesuai dengan materi 

yang akan diajarkan karena model pembelajaran merupakan suatu rencana dan 

pengaturan kegiatan pembelajaran. Bila ingin mendapatkan hasil belajar yang 

baik, tentu harus bisa memilih model pembelajaran yang baik. 

Model pembelajaran yang sesuai harus diterapkan di semua mata pelajaran, 

termasuk juga dalam pembelajaran IPA. Pembelajaran IPA identik dengan adanya 

produk, proses, dan sikap ilmiah. Pengertian IPA sebagai produk, yaitu produk 

sains berisi tentang fakta, prinsip, hukum, konsep dan teori yang digunakan untuk 

menjelaskan atau memahami alam serta fenomena yang terjadi di dalamnya 

(Sujana, 2013). Pengertian IPA sebagai proses identik dengan keterampilan untuk 

mengkaji fenomena alam melalui cara tertentu untuk mengkaji fenomena- 

fenomena alam melalui cara tertentu untuk memperoleh ilmu serta perkembangan 

ilmu selanjutnya. Selain itu konsep yang dapat digunkan akan bertahan lama dan 

dapat digunakan untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari 

(Sujana, 2013). Sedangkan pengertian IPA sebagai sikap ilmiah adalah sikap 

ilmuan untuk mencari kemudian mengembangkan ilmu pengetahuan, sedangkan 
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sikap terhadap sains adalah kecenderungan seseorang terhadap sains (Sujana, 

2013).  

Sesuai dengan pengertian IPA sebagai proses, prosuk, dan sikap ilmiah,  

dalam materi pencemaran air ini diharapkan siswa dapat memahami fenomena 

yang terjadi di masyarakat sehingga dapat menerapkan suatu konsep yang 

kemudian dapat menciptakan suatu produk. Dalam penelitian ini siswa dapat 

menciptakan alat penjernih air sederhana. Siswa juga bisa belajar 

mengembangkan ilmu pengetahuannya sesuai dengan apa yang sudah ia terima 

selama dalam pembelajaran. 

Oleh karena itu pemilihan model STM untuk diterapkan dalam materi 

pencemaran air dikatakan cocok karena model STM sendiri menurut Widodo 

(2010, hlm. 115) adalah “Model pembelajaran Sains Teknologi Masyarakat 

dimaksudkan untuk menjembatani kesenjangan antara kemajuan sains dan 

teknologi dengan kebutuhan masyarakat sebagai pengguna sains dan teknologi.” 

Jadi model ini sangat cocok jika digunakan dalam materi pencemaran air karena 

dalam materi pencemaran air siswa harus bisa membuat teknologi sederhana yaitu 

membuat alat penjernih air sederhana yang dimaksudkan agar siswa dapat 

menyeimbangkan pengetahuannya tentang sains dengan kebutuhan masyarakat.  

Tujuan dari model STM itu sendiri menurut Widodo (2010, hlm. 116) 

adalah “Untuk mempersiapkan siswa menjadi anggota masyarakat yang mampu 

menerapkan pengetahuan ilmiah dan mengamalkan nilai-nilai sains untuk 

mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dapat memecahkan masalah di 

lingkungan sekitarnya”. Dengan model STM, siswa dapat mengamalkan hasil 

praktikumnya di dalam kehidupannya sehari-hari. 

Sebelum menerapkan model STM, dilakukan terlebih dahulu penelitian 

untuk mendapatkan data awal. Berdasarkan data awal, siswa yang telah 

dinyatakan tuntas dalam pembelajaran IPA dalam materi pencemaran air yaitu 

hanya 5 orang (20%). Sedangkan sisanya, yaitu 20 orang (80%) dinyatakan belum 

tuntas karena nilai yang mereka peroleh masih di bawah kriteria ketuntasan 

minimal yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh kinerja guru dan aktivitas 

siswa yang kurang mendukung terhadap pembelajaran.  
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Pada pelaksanaan tindakan siklus I, pada dasarnya  guru telah menerapkan 

langkah-langkah model pembelajaran STM pada pembelajaran. Tetapi 

pelaksanaan langkah-langkah tersebut masih banyak kekurangan. Guru masih 

kurang memahami langkah-langkah model pembelajaran STM. Pada siklus I, 

siswa yang telah dinyatakan tuntas adalah 14 orang (56%), sedangkan sisanya 11 

orang (44%) dinyatakan belum tuntas.  

Pada pelaksanaan tindakan siklus II, guru sudah mulai terbiasa 

melaksanakan langkah-langkah model pembelajaran STM. Tetapi kurangnya 

dukungan dari aktivitas siswa menyebabkan hasil belajar siswa masih belum 

memenuhi kriteria. Pada siklus II, siswa yang dinyatakan tuntas adalah 19 orang 

(76%), sedangkan sisanya 6 orang (24%) dinyatakan belum tuntas. 

Sedangkan pada pelaksanaan tindakan siklus III, guru dan siswa sudah 

sama-sama memenuhi kriteria yang ditentukan. Guru sudah mengajar dengan baik 

dan aktivitas siswa juga sudah lebih meningkat lagi. Pada  siklus III, siswa yang 

dinyatakan tuntas adalah  23 orang (92%) dan sisanya 2 orang (8%) dinyatakan 

belum tuntas. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada siklus III nilai hasil belajar 

siswa sudah memenuhi kriteria KKM. Berikut grafik  peningkatan hasil belajar 

siswa pada setiap siklus. 

 

 

 

Diagram 4.4 

Perbandingan Persentase Ketuntasan Belajar Siswa Data Awal sampai Siklus III 

Dalam Pembelajaran IPA pada Materi Pencemaran Air melalui 

 Model Pembelajaran STM 
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Hasil belajar siswa sangat bergantung pada kinerja guru. Bila perencanaan 

dan pelaksanaan kinerja guru sudah baik, tentu akan mempengaruhi juga pada 

hasil belajar siswa. Berikut merupakan tabel kenaikan persentase perencanaan dan 

pelaksanaan dari siklus I dampai siklus III. 

 

Tabel 4.13 

Data Kenaikan Kinerja Guru (Perencanaan Pembelajaran) Siklus I, II, dan II  

Dalam Pembelajaran IPA pada Materi Pencemaran Air melalui 

 Model Pembelajaran STM 

 

Tindakan 
Skor 

Jumlah Persentase 

Siklus I  8 66,67% 

Siklus II  12 80% 

Siklus III  14 87,5% 

 

Tabel 4.14 

Data Kenaikan kinerja Guru (Pelaksanaan Pembelajaran) Siklus I, II, dan II  

Dalam Pembelajaran IPA pada Materi Pencemaran Air melalui 

 Model Pembelajaran STM 

Tindakan 
Skor 

Jumlah Persentase 

Siklus I 

Awal 6 66,67% 

Inti 14 66,67% 

Akhir 6 66,67% 

Siklus II 

Awal 7 77,78% 

Inti 16 76,19% 

Akhir 7 77,78% 

Siklus III 

Awal 8 88,89% 

Inti 19 90,47% 

Akhir 8 88,89% 

 

Pada kinerja guru baik perencanaan maupun pelaksanaan dalam setiap aspek 

terdapat kenaikan dalam setiap siklusnya. Pada kinerja guru (perencanaan 

pembelajaran) siklus I mencapai presentasenya 66,67%, belum mencapai target 

atau dengan interpretasinya baik. Pada perencanaan pembelajaran yang dibuat 

masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki pada siklus berikutnya. Pada 

siklus II ada peningkatan 13,33% sesuai dengan perbaikan dari siklus I sehingga 

memperoleh 80% dengan interpretasi baik tetapi belum mencapai target. Siklus II 
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belum mencapai target yang ditentukan maka dilakukan lagi perbaikan sehingga 

pada siklus III perencanaan pembelajaran mengalami peningkatan 7,5% sehingga 

mencapai 87,5% dengan interpretasi sangat baik sudah mencapai target yang 

ditentukan bahkan melebihi target yang ditentukan 85%. 

Pada kinerja guru (pelaksanaan pembelajaran) juga dalam setiap aspek 

terdapat kenaikan dalam setiap siklusnya. Pada siklus I tahap awal 66,67%, inti 

66,67%, dan akhir 66,67%, belum mencapai target dengan interpretasi baik di 

setiap tahapnya. Kinerja guru pada proses pembelajaran masih banyak kekurangan 

yang harus diperbaiki pada siklus berikutnya. Pada siklus II ada peningkatan 11% 

pada tahap awal, 9,52% pada tahap inti, dan 11% pada tahap akhir. Sesuai dengan 

perbaikan dari siklus I sehingga memperoleh persentase pada tahap awal 77,78%, 

inti 76,19%, dan akhir 77,78% dengan interpretasi baik pada setiap tahapnya. 

Siklus II belum mencapai target yang ditentukan maka dilakukan lagi perbaikan 

sehingga pada siklus III mengalami peningkatan ada peningkatan 11,11% pada 

tahap awal, 14,28% pada tahap inti, dan 11,11% pada tahap akhir sehingga 

memperoleh persentase pada tahap awal 88,89%, inti 90,47%, dan akhir 88,89% 

dengan interpretasi sangat baik di setiap tahapnya dan sudah mencapai target yang 

ditentukan bahkan melebihi target yang ditentukan 85%. 

Selain kinerja guru, hasil belajar juga berkaitan dengan aktivitas siswa 

pada saat pembelajaran. Pada pelaksanaan siklus I masih banyak siswa yang tidak 

terlibat aktif selama pembelajaran. Siswa tidak memperhatikan guru saat belajar, 

selain itu juga masih banyak siswa yang tidak berani dan merasa malu untuk 

bertanya atau memberikan tanggapannya pada saat belajar. Pada saat diskusi 

kelompok masih banyak siswa yang tidak memberikan kontribusi untuk 

kelompoknya. Ada juga siswa yang masih belum mengerti dengan petunjuk yang 

ada dalam LKS. 

Pada siklus II menunjukkan ada perbaikan. Hal ini terlihat dari adanya 

siswa yang aktif pada saat pembelajaran. Beberapa siswa memberikan tanggapan 

kepada guru atau bertanya bila ada materi yang tidak dimengerti. Pada saat 

mengerjakan tugas kelompok dan praktikum terdapat beberapa siswa yang terlihat 

kompak dalam kelompoknya. 



 

81 

 

 

 

Kemudian pada siklus III, telah mengalami peningkatan dalam aktivitas 

siswa selama pembelajaran. Banyak siswa yang terlibat aktif dalam pembelajaran 

dan terlihat sangat antusias pada saat melakukan praktikum. Dalam diskusi 

kelompok pun tampak setiap anggota memberikan kontribusinya masing-masing. 

Selain itu mereka  juga terlihat kompak dalam kelompoknya. Berikut tabel 

peningkatan aktivitas siswa pada setiap siklus. 

 

Tabel 4.15 

Data Kenaikan Aktivitas Siswa Siklus I, II, dan II  

Dalam Pembelajaran IPA pada Materi Pencemaran Air melalui 

 Model Pembelajaran STM 

 

Tindakan 
Aspek yang Dinilai 

Kerjasama Motivasi Kreativitas Partisipasi 

Siklus I (%) 60% 57% 58% 58% 

Siklus II (%) 75% 75% 79% 76% 

Siklus III (%) 90% 92% 92% 91% 

 

Setelah menggunakan model STM aktivitas siswa pada kerjasama, 

motifasi, kreativitas, dan partisipasi siswa juga meningkat. Peningkatan tersebut 

yaitu pada siklus I aspek kerjasama sebanyak 60%, motivasi 67%, kreativitas 

68%, dan partisipasi 58%. Pada siklus II aspek kerjasama sebanyak 75%, motivasi 

75%, kreativitas 79%, dan partisipasi 76%.  Sedangkan pada siklus III aspek 

kerjasama sebanyak 90%, motivasi 92%, kreativitas 92%, dan partisipasi 91%.   

Dengan diperolehnya hasil aktivitas siswa pada setiap siklusnya maka target 

penelitian pada aktivitas siswa sebanyak 85% telah tercapai.  

Berdasarkan hasil tes belajar siswa, kinerja guru (perencanaan 

pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran) dan aktivitas siswa yang telah 

dipaparkan, dapat dilihat secara keseluruhan telah mencapai target penelitian yang 

telah ditentukan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan model 

pembelajaran STM dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran 

IPA materi pencemaran air. Hal ini terlihat dari adanya peningkatan nilai tes hasil 

belajar siswa pada setiap siklusnya. 

 


