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PENINGKATAN PEMAHAMAN PEMBELAJARAN TEMATIK 
MELALUI DIGIBOOK PADA SISWA KELAS IV SDN 

SUMBERSARI 2 MALANG

Erna Yayuk 

Program Studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Malang, 

ernayayuk17@gmail.com

Kuncahyono

Program Studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Malang

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 
pelaksanaan pembelajaran tematik menggunakan 
digibook serta peningkatan pemahaman siswa kelas 
IV di SDN Sumbersari 2 Malang. Jenis penelitian yang 
digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 
dengan pendekatan kualitatif. Subjek pada penelitian 
ini adalah seluruh siswa di kelas IV SDN Sumbersari 
2 tahun ajaran 2016/2017 yang berjumlah 22 siswa. 
Pelaksanaan pembelajaran tematik menggunakan 
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digibook menggunakan 5 tahapan pembelajaran yaitu: 
(a) orientasi permasalahan; (b) perencanaan cara 
penyelesaian; (c) mengorganisasi siswa untuk belajar; 
(d) pemecahan masalah (eksplorasi); (e) evaluasi/refl eksi. 
Kemampuan pemahaman siswa meningkat pada indikator; 
(a) mampu  menjelaskan materi pembelajaran tematik 
pada tema tempat tinggalku; (b) mampu mengerjakan soal 
dengantepat dan benar; (c) peningkatan pemahamn siswa 
tercermin dari post test siklus I yaitu 14 siswa atau 66,6%  
tuntas dan meningkat pada siklus II menjadi 18 siswa  atau 
85,7%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran 
tematikt menggunakan digibook dapat meningkatkan 
pemahaman siswa kelas IV SDN Sumbersari 2 Malang

 

PENDAHULUAN 
Pendidikan sekolah dasar merupakan bagian dari pendidikan 

nasional yang mempunyai peran sangat penting dalam meningkatkan 
kualitas sumber daya manusi, memberikan bekal kemampuan dasar 
anak seperti keterampilan dan pengetahuan. Pendidikan sekolah 
dasarr juga sebagai jenjang paling dasar pada pendidikan formal 
mempunyai peran yang paling besar bagi keberlangsungan proses 
pendidikan sekolah dasar. Hal ini sesuai undang-undang RI Nomor 
20 tahun 2003 pasal 17 ayat 1 menyebutkan bahwa “pendidikan dasar 
merupakanjenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan 
menengah”.

Peningkatan mutu harus diupayakan dengan melakukan 
penggerakan komponen yang menjadi subsistem dalam suatu 
sistem mutu pendidikan. Subsistemyang pertama dan utama 
dalam peningkatan mutu pendidikan adalah faktor guru. Masalah 
peningkatan mutu pendidikan juga sangat berhubungan dengan 
masalah proses pembelajaran.
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Masalah yang dihadapi dalam dunia pendidikan adalah 
lemahnya proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran siswa 
kurang di dorong untuk mengembangkan kemampuan berfi kir. 
Proses pembelajaran yang terjadi didalam kelas diarahkan kepada 
kemampuan siswa untuk menghafal informasi, siswa terbiasa untuk 
mengingat dan menimba informasi tanpa dituntut untuk memahami 
informasi yang diingat itu dan menghubungkannya di kehidupan 
sehari-hari, akibatnya siswa hanya pintar secara teoritis.

Disisi lain, seorang guru dituntut harus memiliki wawasan 
dalam melakukan inovasi pembelajaran melalui pemilihan, 
perancangan dan penggunaan strategi pembelajaran yang efektif, 
menarik, dan menyenangkan. Disamping itu guru juga dituntut untuk 
memiliki keterampilan dan kreativitas dalam menggunakan media 
pembelajaran yang bervariasi. Dengan adanya pembelajaran yang 
bervariasi siswa dapat lebih tertarik terhadap pembelajaran yang 
disampaikan oleh guru,selain itu pembelajaran yang bervariasi dapat 
menarik minat siswa sehingga rasa ingin tahu siswa lebih besar dan 
diharapkan dapat meningkatkan pemahaman siswa.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 24 Mei 
2017 pada proses pembelajaran tematik di kelas IV SDN Sumbersari 
2 Malang diperoleh informasi bahwa guru dalam mengajar selama 
ini menggunakan buku tematik “Buku Guru” yang disediakan oleh 
pemerintah kemudian siswa menyimak penjelasan guru dengan 
berpegang “buku siswa”. Hasil observasi ini juga menunjukkan 
bahwa 64% siswa sudah mampu mengikuti proses pembelajaran 
dengan baik akan tetapi 36% dari siswa yang lain terkadang juga 
belum sepenuhnya bisa optimal dalam proses pembelajaran..

Selanjutnya guru memberikan pertanyaan, siswa sebagian 
sudah mampu untuk menjawab pertanyaan dengan tepat, namun 
ketika diberikan kesempatan untuk bertanya, dari 22 siswa yang 
berani hanya 2-4 siswa, yang lain masih harus ditunjuk guru untuk 
bisa mengemukakan pendapatnya, atau bahkan ada yang hanya diam 
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saja. Setelah memberikan penjelasan materi, guru memberikan latihan 
soal kepada siswa. Latihan soal tersebut juga sering tidak dibahas 
secara keseluruhan sehingga mengakibatkan siswa tidak mengetahui 
jawaban yang tepat. Saat pembelajaran berlangsung guru sering 
menegur siswa karena siswa tersebut sering tidak memperhatikan 
guru saat menjelaskan pembelajaran tematik. 

Pembelajaran tematik yang dilakukan di kelas IV tersebut 
berdampak pada pemahaman siswa yaitu hasil pengerjaan soal yang 
belum mencapai target KKM sekolah. Hal ini terlihat dari nilai rata-
rata pembelajaran tematika yang banyak mendapatkan nilai di bawah 
KKM yaitu 75. Dari 22 jumlah siswa kelas IV yang memperoleh 
nilai di atas KKM hanya 9 siswa sedangkan 10 siswa lainnya atau 
52,6%mendapat nilai di bawah KKM. Siswa banyak menjawab salah 
pada soal-soal yang membutuhkan pemahaman. Dari keseluruhan 
siswa kelas V, dari 16 soal pemahaman yang ada di buku tematik 
mereka menjawab 8 soal pemahaman dengan jawaban salah. 
Kebanyakan siswa menjawab salah pada soal-soal yang dimodifi kasi 
ke bentuk soal yang lebih menyeluruh, seperti mencontohkan atau 
memperkirakan. Selain itu pada saat siswa menjawab soal, masih 
banyak yang menggunakan bahasa buku dan tidak menggunakan 
bahasanya sendiri. 

Hasil observasi diatas diperjelas dengan melakukan wawancara 
ke guru dan siswa kelas V pada tanggal 24 Mei 2017, siswa masih 
kesulitan untuk menyampaikan hasil dari pemahaman dengan 
bahasanya sendiri dan siswa masih kesulitan untuk memberikan 
contoh dari soal yang telah dipelajari. Oleh karena itu, pembelajaran 
yang dilakukan belum berjalan secara optimal. Hal ini dikarenakan 
pembelajaran yang dilakukan belum memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk belajar dari pengalamannya. Sedangkan hasil 
wawancara, diperoleh informasi bahwa guru sudah berusaha untuk 
inovasi akan tetapi dengan karakteristik siswa kelas IV yang berbeda-
beda membuat guru terkadang kesulitaan untuk menyampaikan 
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materi pembelajaran, apalagi siswa disana terdiri dari siswa reguler 
dan anak ABK yang dikelola dalam satu pembelajaran, sehingga 
diakui guru bahwa dalam mengajar harus ekstra sabar dan penuh 
empati. Penjelasan materi terkadang disampaikan secara berulang-
ulang.

Berdasarkan uraian diatas, terlihat bahwa pembelajaran 
selama ini belum berjalan optimal. Oleh karena itu untuk mencapai 
pembelajaran yang inovatif, guru  harus berinovasi salah satunya 
dengan menggunakan media pembelajaran. Media pembelajaran 
yang dapat berbasis ICT adalah media Digibook.  Digitalbooks 
(Digibook) merupakan sebuah publikasi yang terdiri dari teks, 
image, video, dan suara yang dikemas dalam bentuk digital yang 
dapat dioperasikan dengan PC dan produk ITC lain. Dengan kata 
lain Digibook adalah buku digital yang mempunyai kecepatan dalam 
mendapatkan informasi, memiliki fasilitas yang dapat membuat 
belajar lebih menarik, visual, dan interaktif.

Keuntungan menggunakan digibook berbasis multimedia ini 
dalam pembelajaran adalah membuat proses pembelajaran lebih 
menarik, interaktif dan menyenangkan kepada peserta didik. Dengan 
digibook tersebut maka video pembelajaran dapat terintegrasi di 
dalam digibook, menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. 
Tampilan dari digibook ini juga sangat bervariasi dan menarik 
tergantung bagaimana kita mensettingnya. Penggunaan digibook ini 
bisa menjadi terobosan baru dalam mengimplementasikan proses 
pembelajaran dengan TIK yang berbasis multimedia, selain dengan 
powerpoint dan fl ash.

Media Digibook merupakan media pembelajaran yang sesuai 
untuk diterapkan pada pembelajaran tematik kelas IV yaitu karena 
pada tampilan media ini dapat menyajikan materi yang dapat di baca 
dengan menggunakan sistem ICT, tampilan menarik disini siswa 
juga dapat belajar secara langsung dengan melihat video yang ada 
pada digibook tersebut. Berdasarkan permasalahan yang ada di 
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SDN Sumbersari 2, peneliti mencoba melakukan penelitian untuk 
meningkatkan kualitas pembelajaran dengan judul : “Peningkatan 
Pemahaman Pembelajaran Tematik melalui Digibook pada Siswa 
Kelas IV SDN Sumbersari 2 Malang”.

METODE
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK), karena 

penelitian dilakukan untuk memecahkan masalah pembelajaran 
di kelas. Penelitian ini juga termasuk penelitian deskriptif, sebab 
menggambarkan bagaimana suatu teknik pembelajaran diterapkan 
dan bagaimana hasil yang diinginkan dapat dicapai. 

PTK adalah proses investigasi terkendali untuk menemukan 
dan memecahkan masalah pembelajaran di kelas, proses pemecahan 
masalah tersebut dilakukan secara bersiklus, dengan tujuan untuk 
meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran di kelas 
tertentu. Dengan demikian, ciri utama PTK adalah: (1) masalahnya 
berasal dari latar/kelas tempat penelitian dilakukan; (2) proses 
pemecahan masalah tersebut dilakukan secara bersiklus, dan (3) 
tujuannya untuk memecahkan masalah pembelajaran di kelas, atau 
meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas (Akbar, 2009:26).

Sesuai dengan jenis penelitian yang dipilih, yaitu penelitian 
tindakan kelas, maka penelitian ini menggunakan model penelitian 
tindakan dari Kemmis dan Taggart  (dalam Akbar, 2009: 27), 
yaitu berbentuk spiral dari siklus satu ke siklus berikutnya. Setiap 
siklus meliputi planning (rencana), action (tindakan), observation 
(pengamatan), dan refl ection (refl eksi). Langkah pada siklus 
berikutnya adalah perencanaan yang sudah direvisi, tindakan, 
pengamatan, dan refl eksi. Sebelum masuk pada siklus 1 dilakukan 
tindakan pendahuluan yang berupa identifi kasi permasalahan.

Dalam penelitian tindakan ini menggunakan bentuk penelitian 
kolaboratif. Tujuan utama dari penelitian tindakan ini adalah untuk 
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meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas dimana guru secara 
penuh terlibat dalam penelitian mulai dari perencanaan, tindakan, 
pengamatan, dan refl eksi. Dalam penelitian ini peneliti bekerjasama 
dengan guru kelas, kehadiran peneliti sebagai observer, yaitu dua 
dosen dari PGSD UMM sedangkan guru kelas IV bertindak sebagai 
guru Model. Dengan cara ini diharapkan didapatkan data yang 
seobjektif mungkin demi kevalidan data yang diperlukan. 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi (1) data 
tentang kegiatan guru dalam proses pembelajaran tematik melalui 
media Digibook, (2) data tentang kegiatan siswa selama mengikuti 
kegiatan proses pembelajaran melalui media Digibook, (3) data hasil 
belajar siswa tentang pemahaman. Materi pembelajaran tematik.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: (1) 
Instrumen-instrumen yang berkaitan dengan proses pembelajaran. 
Instrumen-intrumen yang termasuk kelompok ini berupa : jurnal 
guru (fi eld notes), lembar observasi untuk mengamati jalannya 
proses pembelajaran, dan pedoman wawancara guru dan tentang 
pemahaman siswa terhadap proses pembelajaran yang telah 
diikutinya. Jurnal Guru ( fi eld notes ) adalah berupa catatan-catatan 
dari hasil pengamatan guru tentang kejadian-kejadian selama proses 
pembelajaran berlangsung. (2) Instrumen-instrumen yang berkaitan 
dengan hasil belajar siswa. Instrumen-instrumen yang termasuk 
kelompok ini adalah  soal  Post Test  untuk mengetahui hasil belajar 
dalam bentuk pemahan akhir pada masing-masing siklus.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian tindakan 
kelas ini meliputi analisis kualitatif dan kuantitatif. 1) Analisis 
kualitatif dilakukan untuk mengetahui kualitas proses pembelajaran 
melalui ,edia Digibook dari data observasi selama proses 
pembelajaran berlangsung, jurnal guru, dan hasil wawancaraguru 
dan  siswa terhadap proses pembelajaran yang diikutinya. 
Hasil wawancara guru dan siswa dianalisis kemudian hasilnya 
diintegrasikan dengan hasil analisis data dari observasi langsung dari 



186 PROSIDING SEMINAR NASIONAL 
PGSD,FIP,UNESA 2017

jurnal guru dan blangko observasi. 2) Analisis kuantitatif dilakukan 
untuk mengetahui hasil belajar siswa berupa pemahaman dengan 
melihat rata-rata skor, persentase nilai yang berkualifi kasi baik, dan 
persentase kelulusan siswa terhadap kemampuan ranah kognitif 
suatu materi pelajaran yang meliputi aspek-aspek sebagai berikut: 
pengetahuan, pemahaman konsep, dan aplikasi

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembelajaran Tematik melalui Digibook 

Penerapan model pembelajaran tematik melalui digibook 
pada siswa kelas IV SDN Sumbersari 2 Malang yaitu pembelajaran 
dilakukan  dengan memberikan pertanyaan berdasarkan pengalaman 
konkret yang siswa alami, kemudian guru memberikan stimulus 
kepada siswa untuk melakukan pengamatan secara langsung pada 
tema 8 tempat tinggalku pada media digibook yang ditayangkan 
guru, selain itu juga siswa melakukan berbagai percobaan sesuai 
materi pada tema ini. Adapun temuan-temuan yang didapat seperti 
terpaparkan dibawah ini.

Pada saat pembelajaran motivasi diberikan kepada siswa, 
hal ini bertujuan agar tercipta suatu kondisi atau proses yang 
mengarahkan siswa untuk melakukan aktivitas belajar, sehingga 
siswa akan timbul rasa semangat untuk belajar. Hal ini sesuai dengan 
pendapat Sardiman (2007:75) yang mengatakan bahwa motivasi 
merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pembelajaran 
karena merupakan faktor psikis yang bersifat non-intelektual dan 
berperan untuk menumbuhkan gairah dan perasaan senang dan juga 
menambah semangat dalam belajar.

Dalam proses pelaksanaan pembelajaran, guru juga 
menyampaikan pentingnya memetik hikmah dari penokohan cerita 
dongeng yang nantinya berguna dalam kehidupan sehari-hari 
karena dalam kehidupan sehari hari kita akan menemukan berbagai 
karakteristik perilaku dari orang-orang disekitar kita, misalnya 
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sesama teman kita harus saling menghormati, bekerjasama, tidak 
boleh berkelahi dengan orang lain. Langkah ini bertujuan untuk 
meningkatkan motivasi belajar siswa di lingkungan sekolah 
maupun masyarakat sehingga semangat untuk belajar dan mencapai 
keberhasilan pun terlaksana dengan baik. Hal ini didukung pendapat 
Suprijono (2009:171) mengungkapkan bahwa motivasi belajar 
sangat berperan mendorong peserta didik mencapai keberhasilan 
belajar mereka. Menurut Prastya Irawan dkk yang  mengutip 
dari hasil penelitian Fyan dan Maehr bahwa ada tiga faktor yang 
mempengaruhi prestasi belajar yaitu antara lain latar belakang 
keluarga, kondisi atau konteks sekolah dan motivasi, maka faktor 
terakhir merupakan faktor yang paling baik (Suprijono, 2009:162).

Sebelum tahap inti dimulai, guru memberikan  lembar kerja 
siswa (LKS) kepada seluruh siswa. LKS digunakan bertujuan untuk 
membantu membelajarkan siswa mengkomunikasikan berpikir 
analitis tahap demi tahap dan secara jelas. Lembar Kerja Siswa (LKS) 
memuat sekumpulan kegiatan mendasar yang harus dilakukan oleh 
siswa untuk memaksimalkan pemahaman dalam upaya pembentukan 
kemampuan dasar sesuai indikator pencapaian hasil belajar yang 
harus ditempuh. Siswa dapat memahami dan menuju kepenyelesaian 
tugas yang diberikan dengan LKS. LKS merupakan salah satu 
sumber belajar yang dibutuhkan dalam menyelesaikan tugas-tugas 
kelompok. Hal ini sesuai dengan pendapat Eggen dan Kauchak 
(1996:305) bahwa siswa perlu diberi sumber-sumber belajar yang 
mendukung pelaksanaan kerja kelompok. Pengaturan awal (advance 
organizer) dari pengetahuan dan pemahaman siswa diberdayakan 
melalui penyediaan media belajar pada setiap kegiatan eksperimen 
sehingga situasi belajar menjadi lebih bermakna, dan dapat terkesan 
dengan baik pada pemahaman siswa (Trianto, 2007:73).

Penggunaan LKS terbukti sangat membantu arah kerja siswa. 
Petunjuk yang ditentukan dalam LKS merupakan suatu bentuk 
bantuan bagi siswa. Hal-hal yang perlu dilakukan siswa sehubungan 
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dengan pemanfaatan alat peraga juga dijelaskan dalam LKS. Hal ini 
sesuai dengan pendapat Trianto (2007:73) yang mengatakan bahwa 
LKS merupakan panduan siswa yang digunakan untuk melakukan 
kegiatan penyelidikan atau pemecahan masalah. Meskipun 
demikian, LKS juga tidak menuntun siswa secara mutlak karena 
hanya memberikan langkah-langkah secara garis besar. Oleh karena 
itu siswa masih mempunyai kebebasan untuk mengemukakan ide-
ide dan kreativitas dalam membentuk pengetahuan mereka sendiri 
secara aktif dengan bantuan LKS. Hal ini mendukung pendapat 
Machmud (2001:7) yang menyatakan bahwa LKS dapat memberikan 
kesempatan kepada siswa untuk bekerja secara mandiri dan bekerja 
sama, serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan 
kegiatan penemuan.

Satu hal yang tidak kalah pentingnya dalam kegiatan 
pembelajaran ini adalah mengajukan pertanyaan (asking question). 
Ketika siswa mengalami kesulitan, siswa bisa bertanya dengan teman 
kelompoknya atau kepada guru. Hal ini sesuai dengan pendapat 
Nurhadi (2004:46) bahwa bertanya adalah suatu strategi yang 
digunakan secara aktif oleh siswa untuk mendapatkan informasi. 
Pertanyaan-pertanyaan bisa mendorong siswa berpartisipasi aktif 
dalam diskusi kelas.

Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dilakukan 
dengan membagi siswa menjadi 7 kelompok yang setiap anggota 
kelompok terdiri dari 4-5 siswa. Pemilihan kelompok sebanyak 
4-5 siswa didasarkan pada alasan jika satu kelompok hanya terdiri 
dari 2 anggota, maka interaksi antar anggota kelompok akan sangat 
terbatas dan kelompok menjadi terhenti jika salah satu anggotanya 
absen. Sebaliknya, jika ukuran kelompok terlalu besar maka akan 
sulit bagi kelompok itu berfungsi secara efektif. Dalam kelompok 
yang mempunyai anggota sangat besar, sukar bagi setiap siswa untuk 
mengutarakan pendapat-pendapat dan dalam melakukan kerja sama. 
Hal ini didukung pendapat Artzt & Newman, Sharan (2009:320) 
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mengatakan bahwa pembentukan kelompok paling efektif terjadi 
ketika empat sampai lima siswa bekerja bersama dalam campuran 
akademis spesifi k. Untuk mengoptimalkan manfaat cooperatif 
learning, keanggotaan terdiri dari siswa yang heterogen, baik dari 
kemampuan maupun karakteristik lainnya seperti jenis kelamin. 

Pada kegiatan berdiskusi, ketika anggota kelompok mengalami 
kesulitan untuk  memecahkan masalah dan mencari solusi, guru 
perlu memberikan bantuan untuk merangsang pemikiran siswa 
dalam memulai memecahkan masalah. Hal ini mendukung pendapat 
Sharan (2007:346) yang mengatakan guru merupakan fasilitator 
pembelajaran yang membimbing penelusuran siswa, mengajukan 
pertanyaan-pertanyaan yang bisa memperluas pemahaman mereka, 
dan mendorong siswa untuk menyampaikan pemikiran mereka. 
Guru berpindah dari satu kelompok ke kelompok lain, menyediakan 
bantuan dan dorongan dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang 
merangsang pikiran siswa.

Peningkatan Hasil Belajar pemahaman Siswa Melalui Digibook
Berdasarkan temuan penenelitian ini bahwa pembelajaran 

melalui media Digibook dapat meningkatkan pemahaman belajar 
tematik siswa. Pemahaman ini yaitu mengidentifi kasi tokoh-tokoh 
dalam teks, mengidentifi kasi karakter tokoh dalam teks, menuliskan 
ciri-ciri teks fi ksi dengan bahasanya sendiri, dapat mengidentifi kasi 
hubungan gaya dan gerak sesuai dengan lingkungan sekitar serta 
menyajikan hasil percobaan hubungan antara gaya dan gerak serta 
mencontohkan dalam kehidupan sehari-hari. Sejalan dengan Wowo 
(2012: 106) yang menyatakan bahwa siswa dapat memahami apa yang 
dipelajari dengan bahasa sendiri namun tetap memenuhi ketentuan 
berkenaan dengan ide atau gagasan dari konsep tersebut, siswa dapat 
mengaitkan berbagai pengetahuan dari konsep yang telah dipelajari 
dan siswa dapat memberikan kesimpulan dan contoh-contoh dari apa 
yang telah dipelajari. Hal ini terbukti dengan adanya peningkatan 
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rata-rata kelas dan persentase ketuntasan belajar keseluruhan siswa 
dalam pembelajaran tematik dapat dilihat mulai dari siklus 1, dan 
siklus 2 sebagai berikut:
a. Siklus 1

Tabel 1 Data Hasil Post-test Siklus 1

Nilai Jumlah Siswa Pencapaian KKM Predikat
87 – 100 2 Tuntas Baik Sekali
73 – 86 10 Tuntas Baik
56  – 72 9 Belum Tuntas Cukup 
45  – 55 1 Belum Tuntas Kurang
0  – 44 0 Belum Tuntas Kurang Sekali
Jumlah 22
Nilai Tertinggi 89
Nilai Terendah 54
Rata-Rata Nilai Postest 74,4
Tuntas 12 orang
Belum Tuntas 10 orang

Tabel 4.1 dapat disimpulkan bahwa pada pembelajaran 
tematik siklus 1, dari 22 siswa kelas IV SDN Sumbersari 2 yang 
mendapatkan nilai diatas KKM yaitu 12 orang yakni 54,5%  
sedangkan yang mendapatkan nilai dibawah KKM yaitu 10 orang 
yakni 45,6%. Nilai rata-rata pada siklus 1 yaitu 73,4. Pembelajaran 
tematik pada siklus 1 melalui media digibook ini membuktikan 
bahwa terdapat peningkatan pemahaman belajar tematik yaitu dilihat 
dari nilai sebelum dan setelah tindakan. Sebelum diberikan tindakan 
nilai rata-rata siswa yaitu 72,2 menjadi 74,4, selanjutnya dari 22 
siswa kelas IV yang mendapatkan diatas KKM hanya 10 siswa 
berpredikat baik , 2 siswa berpredikat baik sekali. Sedangkan yang 
dibawah KKM 9 siswa berpredikat cukup  dan 1 siswa berpredikat 
kurang. Berdasarkan data nilai hasil belajar tersebut menunjukkan 
terjadi peningkatan pemahaman belajar tematik, namun peningkatan 
pemahaman tersebut masih belum mencapai indikator keberhasilan 
yaitu 75%.
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2. Siklus 2
Tabel 2 Data Hasil Post-test Siklus 2

Nilai Jumlah Siswa Pencapaian KKM Predikat
87 – 100 5 Tuntas Baik Sekali
73 – 86 12 Tuntas Baik
56  – 72 5 Belum Tuntas Cukup 
45  – 55 0 Belum Tuntas Kurang 
0  – 44 0 Belum Tuntas Kurang Sekali
Jumlah 22
Nilai Tertinggi 95
Nilai Terendah 60
Rata-Rata Nilai Postest 79,6
Tuntas 17 orang
Belum Tuntas 5 orang

Tabel 4.2 dapat disimpulkan bahwa pada pembelajaran tematik 
siklus 2, dari 17 siswa kelas IV SDN Sumbersari 2 yang mendapatkan 
nilai mendapatkan nilai dibawah KKM yaitu 5 orang yakni 22,7%. 
Nilai pada siklus 2 diatas KKM yaitu 17 orang yakni 77,3%. Hal 
tersebut membuktikan bahwa pembelajaran dikatakan berhasil dan 
mengalami peningkatan dalam pemahaman belajar siswa kelas IV 
SDN Sumbersari 2

Tabel 3 Data nilai belajar pemahaman siswa Pra Tindakan, 
Siklus 1, dan Siklus 2

Aspek yang diamati Pra Tindakan Siklus 1 Siklus 2
Nilai Tertinggi 87 89 95
Nilai Terendah 50 54 60
Nilai Rata-Rata 72,2 74,4 79,6
Jumlah siswa yang belum 
mencapai KKM

14 10 5

Jumlah siswa yang mencapai 
KKM

8 12 17

Persentase siswa yang telah 
mencapai KKM

36,4% 54,5% 77,3%

Data di atas dapat dilihat  bahwa pembelajaran tematik melalui 
media Digibook membuktikan adanya peningkatan pemahaman 
yaitu dilihat data nilai pra tindakan, siklus 1, dan siklus 2. Pada saat 



192 PROSIDING SEMINAR NASIONAL 
PGSD,FIP,UNESA 2017

pra tindakan, nilai rata-rata siswa yaitu 72,2, menjadi 74,4 pada 
siklus 1, dan menjadi 79,6 pada siklus 2. Selanjutnya dari 22 siswa 
kelas IV yang mendapatkan diatas KKM yaitu 8 orang atau 36,4% 
berpredikat kurang, menjadi 12 orang atau 54,5% berpredikat cukup 
pada siklus 1, dan menjadi 17 orang atau 77,3%  berpredikat baik 
pada siklus 2 . 

PENUTUP
Simpulan
1. Penerapan pembelajaran tematik melalui Digibook untuk 

meningkatkan pemahaman siswa kelas IV SDN Sumbersari 2 
Malang berjalan optimal. Siswa belajar dari pengalaman konkret 
kemudian juga dilakukan stimulus guru dengan memberikan 
pertanyaan serta pengamatan video yang kemudian dilanjutkan 
dengan percobaan dan untuk pengukuran pemahaman siswa 
diberikan LKS secara berkelompok. 

2. Peningkatan pemahaman siswa dalam pembelajaran tematik 
melalui digibook pada siswa kelas IV SDN Sumbersari 2 
Malang mengalami peningkatan. Hal ini dapat dibuktikan 
dengan meningkatnya nilai rata-rata tes maupun persentase 
ketuntasan belajar siswa dari pra tindakan, siklus 1, dan siklus 
2. Peningkatan tersebut bertuurt turut mulai dari pra tindakan 
sebesar 36,4% siswa yang tuntas menjadi 54.5% di siklus I, 
kemudian meningkat lagi di siklus 2 menjadi 77,3%.

 
Saran
1. Bagi Guru
 Guru sebaiknya memberikan kesempatan bagi siswa untuk 

melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menekankan pada 
pengalaman siswa sehingga siswa lebih aktif dalam mengamati 
dan mengalami langsung konsep yang telah dipelajari. Selain 
itu guru harus memperhatikan siswa yang masih kurang dengan 
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memberikan refl eksi ulang dan bimbingan lebih kepada siswa 
yang belum mengerti/paham terhadap pembelajaran. 

2. Bagi Siswa 
 Siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami materi yang 

dipelajari, harus lebih berani dan aktif untuk bertanya kepada 
guru agar siswa dapat memahami materi secara optimal. Selain 
itu siswa harus belajar dan bekerja sama dengan temannya 
sehingga akan memperkaya ilmu pengetahuan yang berdampak 
pada pemahaman belajar siswa yang akan menjadi lebih baik.  
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