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ABSTRAKS 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar IPA dengan 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe kartu arisan  pada siswa kelas V 

SD Negeri 03 Munggur. Subyek penelitian guru dan siswa kelas V SD Negeri 03 

Munggur yang berjumlah 25 siswa, terdiri dari 7 siswa laki-laki dan 18 siswa 

perempuan, teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, tes 

dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan secara analisa interaktif dengan 

langkah - langkah : reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil 

penelitian ini adalah peningkatan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA. Hal 

ini dapat dilihat dari peningkatan persentase hasil belajar siswa dari pra siklus 

sampai siklus tiga. Sebelum dilaksanakan tindakan terdapat 48 % siswa atau 12 

siswa yang mencapai KKM. Mengalami peningkatan pada siklus I pertemuan I 

siswa yang mencapai KKM 14 siswa atau 56 %,pada pertemuan II jumlah siswa 

yang mencapai KKM 17 siswa atau 68 %, pada siklus II jumlah siswa yang 

mencapai KKM sebanyak 18 siswa atau 72 %, Pada siklus III jumlah siswa yang 

mencapai KKM sebanyak 21 atau 84 %. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe kartu arisan dapat 

meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran IPA di kelas V SD Negeri 03 

Munggur tahun 2011/2012. 

 

Kata kunci : hasil belajar, kartu arisan 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Pendidikan pada dasarnya merupakan proses untuk membantu manusia 

dalam mengembangkan dirinya, sehingga mampu menghadapi setiap perubahan 

yang terjadi dalam kehidupan. Pendidikan merupakan sarana dan wadah 

pembinaan sumber daya manusia, oleh karena itu perlu mendapatkan perhatian 

dan penanganan baik oleh pemerintah, masyarakat dan keluarga.Tantangan utama 

dunia pendidikan Indonesia dewasa ini dan di masa depan adalah kemampuan 

untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. bagi pendidikan selanjutnya. 

Pendidikan dasar yang bermutu akan memberikan landasan yang kuat bagi 

pendidikan menengah dan pendidikan tinggi yang bermutu. 

Berdasarkan pengamatan awal hasil belajar IPA siswa kelas V Sekolah 

Dasar Negeri 03 MunggurTahun 2011 / 2012 menemukan masalah dalam 

pembelajaran yaitu rendahnya hasil belajar siswa. Hal ini dibuktikan dari 

rendahnya rata-rata perolehan nilai ulangan harian siswa khususnya mata 

pelajaran IPA yaitu 62,17 atau 38% yang mencapai KKM. Berdasarkan standar 

penilaian sekolah, nilai tersebut dianggap masih rendah dibandingkan KKM untuk 

pembelajaran IPA yaitu 65.Masalah ini timbul tentunya tidak terlepas dari 

beberapa faktor yang mempengaruhinya menjadi penyebab rendahnya nilai siswa. 

Berdasarkan hasil identifikasi masalah secara kolaboratif antara lain disebabkan 

oleh  (1) Metode pembelajaran monoton dan membosankan (2) Kegiatan 

pembelajaran cenderung berpusat pada guru (3) Sarana dan prasarana kurang 

memadai baik dari segi jumlah maupun kualitasnya; (4) Suasana pembelajaran 

lebih bersifat instruksional. 

Berdasarkan latar belakang masalah dan kemungkinan –kemungkinan 

penyebab diatas, maka perlu dicari alternatif penyelesaian masalahnya. Dengan 

memanfaatkan model cooperatif learning.Melalui model pembelajaran kooperatif 

tipe kartu arisan siswa lebih paham dan memiliki wawasan yang luas berkaitan 

dengan kompetensi dasar yang akan dicapai. Karena siswa telah akrab dengan 

kartu yang biasa digunakan untuk bermain. Adapun arisan adalah sebuah aktifitas 

yang tidak asing bagi sebagian siswa. Arisan sering dikonotasikan dengan undian. 
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Baik kartu maupun arisan/undian adalah kesan yan ingin dibangun dalam 

pembelajaran. 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penelitian ini mengambil 

judul penerapan model pembelajaran kooperatif tipe kartu arisan untuk 

meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas V SD Negeri Munggur 03 tahun 

2011/2012. 

Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka dapat 

diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut : 

1. Metode pembelajaran monoton dan membosankan. 

2. Kegiatan pembelajaran cenderung berpusat pada guru. 

3. Sarana dan prasarana kurang memadai baik dari segijumlah maupun 

kualitasnya. 

4. Suasana pembelajaran lebih bersifat instruksional. 

Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat terarah dan tidak terlalu luas jangkuannya maka 

diperlukan pembatasan masalah. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian 

ini adalah pada hasil belajar IPA siswa kelas V SD Negeri 03 Munggur tahun 

2011/2012 melalui model pembelajaran kooperatif tipe kartu arisan. 

PerumusanMasalah 

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan umum yang akan diteliti 

dapat dirumuskan yaitu ‘apakah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

Kartu Arisan dapat meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa kelas V SD Negeri 

03 Munggur?”. 

Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

a. Untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap pengguasaan materi 

dalam pembelajaran IPA. 

b. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

2. Tujuan khusus 
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a. Untuk meningkatkan hasil belajar IPA dengan menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe kartu arisan bagi siswa kelas V SD Negeri 03 

Munggur Tahun 2011/2012. 

Manfaat Penelitian  

1. Bagi siswa  

Untuk meningkatkan hasil belajar IPA dengan penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe kartu arisan dan menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif 

dan menyenangkan bagi siswa 

2. Bagi guru 

Sebagai bahan masukan bagi guru dalam penggunaan metode belajar 

khususnya mata pelajaran IPA dan dapat diterapkan pada mata pelajaran lain. 

3. Bagi sekolah 

Meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran IPA untuk mewujudkan 

siswa yang cerdas serta berprestasi yang diharapkan mampu mengaplikasikan 

dilingkungan sekolah. 

METODOLOGI PENELITIAN 

Setting Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri 

03 Munggur Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar. Tahun 

2011/2012.  

2. Waktu Penelitian 

Pelaksanaan penelitian dilaksanakan selama 7 bulan. Penelitian 

dilaksanakan dari Bulan Desember 2011 sampai dengan bulan Juni 2012. 

Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) atau 

Clessroom Ation Research (CAR), yaitu upaya perbaikan pelaksanaan praktik 

pembelajaran oleh guru kelas dengan melakukan tindakan - tindakan dalam 

pembelajaran berdasarkan refleksi mengenai hasil dari tindakan tersebut. Proses 

penelitian berbentuk siklus (cycles) yang mengacu pada model-model Elliots. 



6 

 

 

Sehingga penelitian ini difokuskan pada tindakan-tindakan sebagai usaha untuk 

meningkatkan motivasi siswa dalam pelajaran IPA. 

Subjek Penelitian 

Subjek penelitian dalam penelitian tindakan kelas ini adalah guru dan 

seluruh siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 03 Munggur dengan jumlah siswa 

sebanyak 25 siswa yang terdiri dari 7 siswa putra dan 18 siswa putri. 

Prosedur Penelitian 

Sesuai dengan jenis penelitian yang dipilih, yaitu penelitian tindakan, 

maka penelitian ini menggunakan model penelitian tindakan dari Kurt Lewin yang 

telah dimodifikasi (Rubino Rubiyanto, 2009: 120), yaitu dari siklus yang satu ke 

siklus yang berikutnya. Setiap siklus meliputi planning (rencana), action 

(tindakan), observation (pengamatan), dan reflection (refleksi). Langkah pada 

siklus berikutnya adalah perencanaan yang sudah direvisi, tindakan, pengamatan, 

dan refleksi. Sebelum masuk pada siklus 1 dilakukan tindakan pendahuluan yang 

berupa identifikasi permasalahan.  

Sumber Data 

1. Sumber Data Primer 

Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data primer yaitu guru 

kelas V dan siswa kelas V SD Negeri 03 Munggur 

2. Sumber Data Sekunder 

Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data sekunder antara lain 

dari dokumen – dokumen yang ada seperti nilai harian dan dokumen lain. 

Teknik Pengumpulan Data 

Data dalam penelitian bersumber dari interaksi guru dan siswa dalam 

pembelajaran IPA dan berupa data tindakan belajar atau perilaku belajar yang 

dihasilkan dari tindakan mengajar. Pengambilan data dilakukan dengan:  

1. Observasi 

2. Wawancara 

3. Tes 

4. Dokumentasi 
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Instrumen Penelitian. 

1. Pengembangan Instrumen 

instrumen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Guide observasi 

b. Pedoman Wawancara 

c. Soal Tes  

Adapun langkah – langkah dalam penyusunan tes antara lain : 

1) Menentukan materi. 

2) Membuat kisi - kisi soal 

3) Menentukan tipe atau bentuk soal 

2. Validitas Instrumen 

Validitas merupakan ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau 

kesahihan. Validitas instrumen merupakan ukuran yang menunjukkan 

tingkatan – tingkatan kevalitan suatu instrumen. Instrumen dalam penelitian 

ini berupa soal tes. Oleh karena itu uji validitas yang akan digunakan adalah 

uji validitas isi. 

3. Keabasahan  Data 

Keabsahan data menurut Sukmadinata (2005: 104) dapat dilakukan 

melalui observasi terus menerus , triangulasi sumber, metode, dan penelitian 

lain, pengecekan anggota, diskusi teman sejawat, dan pengecekan 

referensi.Menurut Meleong (2007: 330) Triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. 

Triangulasi Sumber adalah untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda 

dengan teknik yang sama.  

Teknik Analisis Data 

Nasution dalam Sugiyono(2005:89) Analisis berlangsung mulai sejak 

dirumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan 

berlangsung terus sampaipenulisan hasil penelitian. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah model alur yang terdiri dari tiga kegiatan yatu reduksi data, 

penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
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1. Pengumpulan Data  

2. Reduksi Data 

3. Penyajian Data 

4. Penarikan Kesimpulan ( Verifikasi ). 

Indikator Pencapaian 

Dalam penelitian ini dapat diketahui tingkat keberhasilan berdasarkan: 

1. Pemahaman siswa tentang konsep IPA meningkat yaitu siswa dapat menjawab 

pertanyaan berdasarkan pemahaman tentang materi yang telah dipelajari 

sehingga nilai yang dicapai sama dengan atau melebihi KKM (Kriteria 

Ketuntasan Minimal), KKM yang ditetapkan yaitu 65. 

2. Ketuntasan hasil belajar siswa dalam materi pelajaran IPA 75 % dari seluruh 

siswa kelas V SD Negeri 03 Munggur Mojogedang 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Diskripsi Lokasi Penelitian 

Sekolah yang dipilih sebagai tempat penelitian yaitu SD Negeri 03 

Munggur. Sedangkan kelas yang diteliti yaitu kelas V dengan jumplah 25 siswa 

yang terdiri dari 7 siswa putra dan 18 siswa putri. Sekolah ini berdiri tahun 1983 

dengan luas 3500 m
2
 dan berlokasi di dukuh Munggur desa Munggur Kecamatan 

Mojogedang Kabupaten Karangganyar. Dengan denah sebagai berikut :  

Deskripsi Kondisi Awal 

Sebelum melaksanakan proses penelitian, terlebih dahlu peneliti melakukan 

observasi awal dengan tujuan mengtahui kondisi nyata dari proses pembelajaran 

di SD Negeri03 Munggur. Berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan guru 

kelas V SD Negeri 03 Munggur didapatkan hasil sebagai berikut : 

a. Pembelajaran masih berpusat pada guru. 

b. Guru masih banyak menggunakan metode ceramah. 

c. Siswa tampak tidak bersemangat saat proses pembelajaran IPA. 

d. Siswa sering tidak memperhatikan penjelasan dari guru. 

e. Siwa malas belajar sehingga mendapat hasil belajar yang rendah. 

siswa yang tuntas dalam belajar sebanyak 12 siswa atau 48 %, siswa yang 

belum tuntas dalam belajar sebanyak 13 siswa atau sebesar 52 %. .  
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Pelaksanaan Tindakan Hasil Penelitian 

1. Diskripsi Siklus 1 

a. Perencanaan 

1) Peneliti menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) IPA 

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe kartu arisan 

untuk dua kali pertemuan. 

2) Peneliti mempersiapkan materi dan media pembelajaran IPA. 

3) Peneliti meyiapkan lembar evaluasi dan lembar observasi. 

b. Pelaksanaan tindakan 

1) Pertemuan 1 

Pertemuan I dilaksanakan pada hari selasa 01 Mei 2012 pada 

jam pelajaran ke 1 dan 2 yang dimulai pada pukul 07.00 – 08.10 WIB 

dengan diikuti oleh 25 siswa.  

c. Observasi 

Pada pertemuan I observasi dilakukan oleh guru kelas V. 

Observasi dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara proses 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru peneliti dengan RPP yang telah 

dibuat. Selain itu, observasi juga dilakukan untuk mengetahui aktivitas 

siswa dalam mengikuti pembelajaran.  

d. Refleksi 

Data yang telah diperoleh pada pertemuan I melalui observasi 

dikumpulkan dan dianalisis yaitu :  

1. Hasil observasi tidak mengajar guru  

a. Bahasa  yang digunakan belum jelas dan dipahami. 

b. Menciptakan motivasi dalam pembelajaran yang masih kurang. 

c. Guru kurang dapat melibatkan siswa secara aktif dalam proses 

pembelajaran. 

d. Komunikasi antara guru dan siswa belum terjalin dengan baik. 

e. Guru belum mampu mendorong siswa untuk aktif dalam 

pembelajaran. 

f. Penggelolaan kelas dan menagemen waktu yang masih kurang. 
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2. Hasil observasi tindak belajar siswa 

a. Perhatian siswa dalam pelajaran IPA masih kurang 

b. Antusias siswa dalam proses belajar belum maksimal 

c. Berdiskusi dalam menentukan jawaban belum terjalin dengan baik 

Adapun tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada pertemuan 

ke II adalah sebagai berikut :  

1. Guru harus mempersiapkan materi dan mempersiapkan media yang 

akan digunakan 

2. Guru harus mampu menciptakan suasana pembelajaran agar siswa 

dapat aktif dalam pembelajaran 

3. Guru harus menjalin komunikasi yang baik dengan siswa 

4. Guru harus meningkatkan penguasaan kelas dan menegemen waktu 

5. Guru harus memaksimalkan pembelajaran agar hasil belajar dapat 

maksimal 

a. Perencanaan 

1) Peneliti menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) IPA 

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe kartu arisan 

untuk dua kali pertemuan. 

2) Peneliti mempersiapkan materi dan media pembelajaran IPA. 

3) Peneliti meyiapkan lembar evaluasi dan lembar observasi. 

b. Pelaksanaan tindakan 

Pertemuan ke II dilaksanakan pada hari kamis 03 Mei 2012 pada 

jam pelajaran ke 1 – 2 yang dimulai pada pukul 07.00 – 08.10 WIB. 

Proses pembelajaran diikuti oleh 25 siswa. 

c.  Observasi  

Pada pertemuan II ini, tindak mengajar guru sudah tampak 

mengalami peningkatan. Dalam menciptakan motivasi dalam belajar 

masih belum maksimal, guru dapat menjalin komunikasi yang baik dengan 

siswa. Sehingga proses pembelajaran sudah mulai berjalan lebih baik 

daripada pertemuan I. Selama proses pembelajaran guru sudah mulai dapat 

mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. 
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d. Refleksi  

Berdasarkan data yang diperoleh selama pra siklus dan siklus I di 

atas, maka dilakukan analisis untuk mengetahui ada atau tidaknya 

peningkatan, sehingga dapat ditentukan rencana pembelajaran yang harus 

dilakukan selanjutnya. Sebelum siklus ini dilaksanakan terdapat 12 dari 25 

siswa atau 48 % yang mendapat 65 atau mencapai KKM. Pada siklus I 

pertemuan I ini ada peningkatan hasil belajar siswa terdapat 13 siswa dari 

25 siswa atau 52 % yang mendapat 65 yang memenuhi KKM. Dari data 

itu terjadi kenaikan 4 % dari hasil belajar pra siklus.Pada siklus I 

pertemuan ke II dari 25 siswa terdapat 17 siswa atau 68 %yangmendapat 

nilai  65 yang sudah memenuhi KKM. Dari data itu terjadi kenaikan 16 

% dari hasil belajar siklus I pertemuan II.  

2. Diskripsi Siklus II 

Siklus II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2012. Dalam siklus 

ini, yang berperan sebagai pengajar adalah peneliti dengan menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe kartu arisan dalam proses 

pembelajarannya. Siklus II dalam penelitian ini dilakukan melalui tahap-tahap 

sebagai berikut: 

a. Perencanaan 

1) Peneliti menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) IPA 

dengan menggunakan model kooperatif tipe kartu arisan untuk dua kali 

pertemuan. 

2) Peneliti mempersiapkan materi dan media pembelajaran IPA. 

3) Peneliti meyiapkan lembar evaluasi dan lembar observasi 

b. Pelaksanaan tindakan 

Siklus II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2012. Dalam 

siklus ini, yang berperan sebagai pengajar adalah peneliti dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe kartu arisan dalam 

proses pembelajarannya.  
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c. Observasi 

Pada siklusII, tindak mengajar guru sudah mengalami 

peningkatan.Guru sudah dapat menguasai kelas dan menguasai materi 

dengan baik. Selain itu, guru sudah dapat melibatkan siswa untuk aktif 

dalam proses pembelajaran. Komunikasi antara guru dan siswa sudah 

semakin baik. Tetapi belum maksimal dalam menunjukkan sikap adil 

kepada seluruh siswa dan memberikan waktu pada siswa untuk 

memikirkan dan mengembangkan gagasannya. 

d. Refleksi 

Pada siklus II ini hasil belajar siswa yang memenuhi KKM lebih 

meningkat daripada siklus I. Pada siklus I pertemuan II dari 25 siswa yang 

masuk pada hari itu terdapat 17 siswa atau 68 % yang mendapat nilai  65 

dan sudah memenuhi KKM, Pada siklus II dari 25 siswa yang masuk pada 

hari itu terdapat 18 siswa atau 72 % yang mendapat nilai  65 dan sudah 

memenuhi KKM. Dari data itu terjadi kenaikan hasil belajar 16 % dari 

siklus I pertemuan II. 

3. Deskripsi siklus III 

Siklus III dilaksanakan pada hari selasa 15 Mei 2012 pada jam 

pelajaran ke 1 – 2 yang dimulai pada pukul 07.00 – 08.10 WIB. Proses 

pembelajaran diikuti oleh 25 siswa. Jalannya penelitian dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 

a. Perencanaan 

1) Peneliti menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) IPA 

dengan menggunakan model kooperatif tipe kartu arisan untuk dua kali 

pertemuan. 

2) Peneliti mempersiapkan materi dan media pembelajaran IPA. 

3) Peneliti meyiapkan lembar evaluasi dan lembar observasi 

b. Pelaksanaan tindakan 

Siklus III dilaksanakan pada hari selasa 15 Mei 2012 pada jam 

pelajaran ke 1 – 2 yang dimulai pada pukul 07.00 – 08.10 WIB. Proses 

pembelajaran diikuti oleh 25 siswa. 
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c. Observasi  

Pada pertemuan III ini,baik tindak mengajar guru maupun tindak 

belajar siswa sudah mengalami peningkatan yang cukup memuaskan. 

Guru sudah dapat mengajar dengan lebih maksimal. Siswa pun sudah 

sangat terbiasa mengikuti pembelajaran aktif yang diterapkan guru dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe katu arisan, jalannya 

proses pembelajaran semakin baik dan terlihat keaktifan siswanya.Peneliti 

juga sudah memberikan motivasi pada siswa untuk berani bertanya dan 

mengungkapkan pendapatnya 

d. Refleksi 

Berdasarkan data yang diperoleh selama siklus I dan siklus II di 

atas, Masalah yang timbul pada siklus II telah dapat diatasi pada siklus 

III,maka dilakukan analisis untuk mengetahui ada atau tidaknya 

peningkatan, Dari hasil refleksi pada siklus III ini, diketahui bahwa hasil 

belajar siswa juga sudah mencapai indikator pencapaian dalam penelitian 

ini. Pencapaian keaktifan siswa dapat dilihat dari keaktifan siswa yang 

terus meningkat pada setiap siklusnya. Selain itu, pencapaian hasil belajar 

siswa juga telah memenuhi indikator yang telah ditentukan, yaitu sebesar 

75% dari jumlah siswa kelas V SDNegeri 03 Munggur. Hal ini ditandai 

dengan jumlah siswa yang mencapai KKM pada siklus III sebanyak 21 

siswa atau 84 %. Dengan hasil yang telah diperoleh ini, maka penelitian 

tidak perlu dilanjutkan pada siklus berikutnya. 

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa 4 siswa atau 16 % siswa 

nilainya masih di bawah KKM. Sedangkan 21 siswa nilainya sudah sama 

dengan atau melebihi KKM. Dapat diketahui bahwa nilai hasil belajar 

siswa kelas V SD Negeri 03 Munggur mengalami peningkatan dari 18 

siswa atau 72 % siswa yang mencapai KKM pada siklus II menjadi 21 

siswa atau 84 % siswa pada siklus III. Besarnya peningkatan tersebut 

adalah 12 % dari 25 siswa kelas V SD Negeri 03 Munggur yaitu sebanyak 

4 siswa. 
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Pembahasan  

Jika dibandingkan dengan keadaan siswa sebelum menggunakan 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe kartu arisan pada awal dapat kita 

lihat rata-rata hasil belajar siswa. Pada tahap ini terdapat siswa yang mendapatkan 

nilai dibawah 65 ada 13 siswa dengan prosentase sebanyak 52 %. Sedangkan nilai 

sama dengan atau diatas 65 ada 12 siswa dengan prosentase 48 % dan rata-rata 

kelas 61,2. Jika dibandingkan dengan siklus I  terjadi peningkatan hasil belajar 

siswa. Nilai rata-rata kelas pada siklus I pertemuan I  64,4, siswa yang mendapat 

nilai sama atau lebih dari 65 ada 13 siswa dengan prosentase 52 %, sedangkan 

siswa yang mendapat nilai dibawah 65 ada 12 siswa dengan prosentase 48 %. 

Sedangkan nilai rata-rata kelas pada siklus I pertemuan II  71,8 siswa yang 

mendapat nilai sama atau lebih dari 65 ada 17 siswa dengan prosentase 68 %,  

sedangkan siswa yang mendapat nilai dibawah 65 ada 8 siswa dengan prosentase 

32 %.Siklus II siswa mengalami peningkatan hasil belajar IPA, rata-rata nilai 

siswa pada siklus ini 73,2 Siswa yang mendapat nilai sama atau lebih dari 65 ada 

18 siswa dengan prosentase 72 %, sedang siswa yang mendapat nilai dibawah 65 

ada 7 siswa dengan prosentase 28 %. Sedangkan Siklus III rata-rata nilai siswa 

pada siklus ini 79,4. Siswa yang mendapat nilai sama atau lebih dari 65 ada 21 

siswa dengan prosentase 84 %, sedang siswa yang mendapat nilai dibawah 65 ada 

4 siswa dengan prosentase 16 %. Untuk melihat perbandingan nilai siswa antar 

pra siklus dengan siklus I, II dan III dapat dilihat pada tabel dibawah  

Berdasarkan hasil penelitianmenunjukkan bahwa nilai siswa mengalami 

peningkatan dari satu siklus ke siklus lainnya. Hal itu mengindikasikan adanya 

peningkatan hasil belajar siswa terhadap materi pelajaran IPA. Jadi secara 

keseluruhan siklus yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa penerapan 

model pembelajaran kooperatif tipe kartu arisan pada pembelajaran IPA dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SD Negeri 03 Munggur tahun pelajaran 

2011/2012. 
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PENUTUP 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe kartu arisan dapat meningkatkan hasil belajar IPA 

bagi siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 03 Munggu. Peningkatan hasil belajar 

dapat dilihat dari nilai hasil belajar yang dicapai siswa pada pra siklus, siklus I, 

siklus II dan siklus III 

Sebelum dilaksanakan tindakan terdapat 48 % siswa atau 12 siswa yang 

mencapai KKM. Mengalami peningkatan pada siklus I pertemuan I siswa yang 

mencapai KKM 13 siswa atau 52 %, pada pertemuan II jumplah siswa yang 

mencapai KKM 17 siswa atau 68 %, pada siklus II jumplah siswa yang mencapai 

KKM sebanyak 18 siswa atau 72 %,. Pada siklus III jumplah siswa yang 

mencapai KKM sebanyak 21 siswa atau 84 %. 

Implikasi  

Berdasarkan hasil kesimpulan dan pembahasan dalam penelitian dapat 

memberikan implikasi: 

1. Dengan diperoleh kesimpulan penelitian bahwa penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe kartu arisan dapat menungkatkan hasil belajar 

siswa, hal ini dapat berpengaruh positif pada guru dalam mempertimbangkan 

strategi pembelajaran. 

2. Secara praktis hasil penelitian ini digunakan sebagai masukan bagi guru dan 

calon guru untuk meningkatkan kualitas siswa dengan menggunakan 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe kartu arisan dalam proses 

pembelajaran. 

3. Mendorong siswa untuk lebih aktif dan menyenangkan  dalam pembelajaran. 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti  mengajukan beberapa saran 

sebagai berikut: 

1. Kepada guru  
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a. Dalam pembelajaran IPA sebaiknya guru menggunakan strategi 

pembelajaran yang variatif. Salah satunya adalah model pembelajaran 

kooperatif tipe kartu arisan. 

b. Guru hendaknya menggunakan media yang dalam proses pembelajaran 

khususnya pada mata pelajaran IPA. 

2. Kepada peneliti selanjutnya  

a. Bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian sejenis dapat melakukan 

berbagai hal yang berkaitan tentang kegiatan penilitian terkait, sehingga 

hasil penelitian dapat dibandingkan dengan penelitian ini. 

b. Kekurangan dan keterbatasan dalam penelitian ini hendaknya dapat 

dijadikan pembelajaran untuk penelitian yang lebih baik. 
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