
BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
4.1. Deskripsi Per Siklus 

Berdasarkan identifikasi serta rumusan masalah, berikut akan peneliti uraikan 
secara singkat dan sederhana tentang hasil-hasil perbaikan yang telah dilakukan dalam 
dua siklus. Uraian secara lengkap sebagai berikut. 
 4.1.1. Siklus I 

a. Data tentang Perencanaan 
Dalam tahap perencanaan, peneliti mengadakan refleksi atas pembelajaran 

yang dilaksanakan, kemudian mengidentifikasi dan merumuskan masalah yang akan 
dilaksanakan. Peneliti juga merancang sarana dan prasarana pembelajaran, yaitu 
papan dakon dan manik-manik. Dalam rencana perbaikan pembelajaran disusun 
lembar observasi/pengamatan bagi pengamat. Data selengkapnya terlampir 
(Lampiran 2) 
b. Data tentang Pelaksanaan 

Perbaikan pembelajaran dilaksanakan pada hari Senin, 14 November 2011. 
Materi yang diajarkan adalah Melakukan Operasi Perkalian dan Pembagian bilangan 
1-100 dengan menggunakan alat peraga dakon yang diselingi dengan Tanya jawab 
dan demonstrasi langsung sesuai dengan rencana perbaikan pembelajaran siklus I.  

Proses pembelajaran dilaksanakan secara bertahap yang diawali dengan 
demonstrasi dan diakhiri dengan mengulas kegiatan. Hasil pembelajaran dianalisis 
untuk menentukan apakah upaya perbaikan pembelajaran tersebut berhasil atau 
tidak. Sebelum dilakukan perbaikan pembelajaran peneliti telah melakukan refleksi 
atas pembelajaran yang telah dilaksanakan tanpa menggunakan alat peraga dakon.  

Hasil data sebelum perbaikan pembelajaran siklus I disajikan dalam tabel dan 
grafik sebagai berikut: 
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Tabel 1 
Hasil Evaluasi Pra siklus 

No. Rentang Nilai Jumlah Siswa 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

50 – 56 
57 – 63 
64 – 70 
71 – 77 
78 – 85 
86 – 92 

4 
9 
9 
- 
6 
1 

 Jumlah 29 
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Gambar 1. 
Grafik Diagram batang Hasil evaluasi Pra Siklus 

 
Dari data tabel dan grafik 1 di atas  terbaca bahwa nilai terendah yang 

diperoleh siswa adalah 50 sedangkan yang tertinggi adalah 90. Data nilai perolehan 
siswa tersaji dalam 6 rentang nilai, dengan asumsi nilai : rentang nilai 50-56 ada 4 
siswa, rentang nilai 57-63 ada 9 siswa, rentang nilai 64-70 ada 9 siswa, rentang nilai 
71-77 tidak ada, rentang nilai 78-85 ada 6 siswa dan rentang nilai 86-92 ada 1 siswa. 
Daftar nilai hasil pembelajaran pra siklus I dan siklus I terlampir (Lampiran 5) 

Melihat dari hasil penelitian di atas, maka hal tersebut mendorong peneliti 
untuk melaksanakan perbaikan pembelajaran siklus I dengan menggunakan alat 
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peraga dakon. Hasil dari evaluasi pada akhir siklus I mengalami peningkatan. Data 
hasil penelitian dapat dilihat pada tabel dan grafik 2 berikut ini:  

Tabel 2 
Hasil Evaluasi Siklus I  

No. Rentang Nilai Jumlah Siswa 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80-84 
85-90 

5 
- 
4 
- 

17 
3 

 Jumlah 29 
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Gambar 2 
Grafik Diagram batang Hasil Evaluasi Siklus I 

 
Pada perbaikan pembelajaran Siklus I perolehan nilai terendah siswa adalah 

60 dan tertinggi adalah 90. Penyajian data nilai tersaji dalam 6 rentang nilai, dengan 
asumsi nilai : Rentang nilai 60-64 ada 5 siswa, rentang nilai 65-69 tidak ada, rentang 
nilai 60-64 ada 5 siswa, rentang nilai 65-69 tidak ada, rentang nilai 70-74 ada 4 siswa, 
rentang nilai 75-79 tidak ada, rentang nilai 80-84 ada 17 siswa, rentang nilai 85-90 
ada 3 siswa. Daftar nilai hasil pembelajaran pra siklus I dan siklus I terlampir 
(Lampiran 5) 
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c.  Data tentang Observasi/Pengamatan 
Berdasarkan dari observasi/pengamatan yang telah dilakukan, diperoleh 

temuan sebagai berikut: 
1. Guru masih mendominasi proses pembelajaran 
2. Siswa sudah cukup aktif tapi belum maksimal 
3. Baru beberapa anak yang dapat menyelesaikan tugas 
4. Secara individu, siswa menjadi lebih tertarik dalam melaksanakan tugas yang 

diberikan tapi belum semua anak merasa tertarik. 
5. Dengan menggunakan media dakon kemampuan melakukan perkalian dan 

pembagian siswa mengalami peningkatan. 
Data hasil observasi/pengamati terlampir (Lampiran 6 dan 7) 

d. Data tentang Refleksi    
Dari hasil pengamatan tabel dan grafik 1 dan 2 terdapat perbedaan pergerakan 

batang yang merupakan bentuk perolehan nilai siswa. Grafik tersebut sudah 
menunjukkan nilai tes formatif siswa meningkat. Tetapi hasilnya kurang memuaskan. 
Pada umumnya siswa belum mampu melakukan operasi perkalian dan pembagian 
bilangan 1-100 dengan benar. Hal ini disebabkan: 1) Siswa masih merasa asing 
dengan media permainan dakon, sehingga ketika permainan ini pertama kali 
diterapkan perhatian mereka tertuju pada permainan dakon bukan pada materi yang 
diberikan guru, 2) Guru tidak membatasi waktu pengerjaan soal yang sudah dibagikan 
kepada siswa.   

Karena hasilnya belum memuaskan kemudian peneliti mengambil tindakan 
untuk mengadakan perbaikan pembelajaran melalui siklus II. Dan akan melakukan 
usaha memfokuskan perhatian siswa pada materi operasi perkalian dan pembagian 
bilangan 1-100 melalui permainan dakon. Selain itu guru akan membatasi waktu 
pengerjaan soal sehingga siswa tidak hanya sibuk bermain.  

 
 4.1.2. Siklus II 

a. Data tentang Perencanaan 
Perencanaan tindakan pada siklus II dilaksanakan berdasarkan dari hasil 

refleksi yang peneliti lakukan pada siklus I. Untuk mencapai 80% ketuntasan belajar 
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matematika pada materi operasi perkalian dan pembagian bilangan 1-100 siswa kelas 
IV SD Negeri 1 Pandanharum Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan Tahun Ajaran 
2011/2012, peneliti berupaya melakukan perbaikan pembelajaran melalui siklus II 
dengan mengoptimalkan metode dan media pembelajaran. 

Dalam tahap perencanaan ini, merancang sarana dan prasarana 
pembelajaran, yaitu papan dakon dan manik-manik. Juga membuat lembar 
observasi/pengamatan bagi pengamat. Data selengkapnya terlampir (Lampiran 10) 
b. Data tentang Pelaksanaan 

Perbaikan pembelajaran dilaksanakan pada hari Senin, 14 November 21 
November 20111. Materi yang diajarkan adalah Melakukan Operasi Perkalian dan 
Pembagian bilangan 1-100 dengan menggunakan alat peraga dakon yang diselingi 
dengan Tanya jawab dan demonstrasi langsung sesuai dengan rencana perbaikan 
pembelajaran siklus I.  

Proses pembelajaran dilaksanakan secara bertahap yang diawali dengan 
demonstrasi dan diakhiri dengan mengulas kegiatan dan evaluasi. Hasil pembelajaran 
dianalisis untuk menentukan apakah upaya perbaikan pembelajaran tersebut berhasil 
atau tidak.  

Usaha mengoptimalkan penggunaan media pembelajaran dalam perbaikan 
pembelajaran pada siklus II dimaksudkan sebagai upaya membantu siswa untuk lebih 
aktif dalam proses pembelajaran, sehingga siswa mudah untuk melakukan operasi 
perkalian dan pembagian bilangan 1-100 yang akhirnya bisa mencapai hasil belajar 
secara optimal. 

Setelah melaksanakan perbaikan pembelajaran siklus II, peneliti 
mengumpulkan data-data hasil pembelajaran, menganalisis, melakukan refleksi dan 
mendiskusikan dengan teman sejawat, dari kegiatan tersebut terekam kegiatan 
kondisi pembelajaran yang mengarah pada peningkatan. Peningkatan tersebut 
meliputi aktifitas guru maupun siswa dalam proses pembelajaran, serta hasil evaluasi 
diakhir pembelajaran. Peningkatan dimaksudkan dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a. Ada relevansi antara alat peraga dengan materi. Dalam hal ini siswa dalam 
proses pembelajaran dengan metode demonstrasi dengan menggunakan 
permainan dakon tersebut dianggap cocok. 
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b. Media dapat meningkatkan kreatifitas siswa. Sebab dengan melakukan 
permainan dakon siswa bisa melakukan operasi perkalian dan pembagian 
bilangan 1-100 dengan cara mereka sendiri. 

c. Metode demonstrasi dan penggunaan media tersebut ternyata memberikan 
dampak yang cukup positif bagi keberhasilan siswa dalam menguasai konsep. 
Ternyata setelah diadakan tes formatif hasilnya mengalami peningkatan. 
Perolehan nilai ketuntasan belajar sudah meningkat. 

Selanjutnya, data peningkatan tersebut disajikan pada tabel dan grafik 3 
berikut : 

  
Tabel 3 

Hasil Evaluasi Pembelajaran Siklus II 

No. Rentang Nilai Jumlah Siswa 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

70-74 
75-79 
80-84 
85-89 
90-94 

95-100 

5 
- 

21 
- 
2 
1 

 Jumlah 29 
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Gambar 3 

Grafik Diagram Batang Hasil Evaluasi Siklus II 
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Dari tabel dan grafik 3 di atas terlihat bahwa nilai terendah yang diperoleh 
siswa adalah 70, sedangkan nilai tertinggi 100. Data perolehan nilai hasil evaluasi 
tersaji dalam  6 kelas interval sebagai berikut : 

 1. Kelas interval 70-74. 
  Siswa yang memperoleh nilai pada rentang nilai ini ada 5 siswa 
 2. Kelas interval 75-79. 
  Siswa yang memperoleh nilai pada rentang nilai ini tidak ada 
 3. Kelas interval 80-84. 
  Siswa yang memperoleh nilai pada rentang nilai ini ada 21 siswa 
 4. Kelas interval 85-89. 
  Siswa yang memperoleh nilai pada rentang nilai ini tidak ada. 
 5. Kelas interval 90-94. 
  Siswa yang memperoleh nilai pada rentang nilai ini ada 2 siswa. 
 6. Kelas interval 95-100. 
  Siswa yang memperoleh nilai pada rentang nilai ini ada 1 siswa. 

Pada grafik 3 terlihat perbedaan yang sangat mencolok pergerakan pada 
batang kelas interval pertama, kedua dan ketiga. Pergerakan batang pada grafik 
naik dari kelas interval terendah ke kelas interval tertinggi. Keadaan ini 
menggambarkan adanya peningkatan hasil belajar pada perbaikan pembelajaran 
Siklus II.  

Peningkatan hasil evaluasi belajar mulai dari pembelajaran pra siklus sampai 
pada perbaikan pembelajaran siklus II, dapat pula dijelaskan sebagai berikut : 
1. Hasil evaluasi pra siklus  

a. Rata-rata nilai : 66.9 
b. Siswa yang tuntas : 7 
c. Siswa yang belum tuntas : 22 
d. Prosentase ketuntasan : 24% 

2. Hasil evaluasi siklus I 
a. Rata-rata nilai : 76,2 
b. Siswa yang tuntas : 20 
c. Siswa yang belum tuntas : 9 
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d. Prosentase ketuntasan : 69% 
3. Hasil evaluasi siklus II 

a. Rata-rata nilai : 79,6 
b. Siswa yang tuntas : 24 
c. Siswa yang belum tuntas : 5 
d. Prosentase ketuntasan : 83% 

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa perbaikan pembelajaran yang 
dilaksanakan oleh peneliti melalui metode demonstrasi dengan menggunakan 
permainan dakon dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Data peningkatan ketuntasan belajar siswa seperti diuraikan diatas dapat 
disajikan dalam tabel dan grafik 4 di bawah ini. 

Tabel 4 
Prosentase Ketuntasan Belajar 

  Ketuntasan 
Pra siklus Siklus I Siklus I 

Jumlah % Jumlah % Jumlah % 
1 Tuntas 7 24% 20 69 % 24 83% 
2 Belum 

Tuntas 
22 76% 9 31% 5 17% 
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Gambar 4 

Grafik Diagram Batang Pra Siklus, Siklus I dan Siklus II  
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Secara kronologis, gambar 4 menggambarkan peningkatan yang terus terjadi 
sejak siklus I sampai siklus II. Pada pembelajaran pra siklus ketuntasan hanya 24%. 
Pada pembelajaran Siklus I ketuntasan mencapai 69%, dan pada perbaikan 
pembelajaran siklus II mencapai 83%. 

Sementara itu pada grafik juga terjadi penurunan yang berlangsung terus 
sampai pada perbaikan siklus II. Jika pada pembelajaran pra siklus prosentase 
belum tuntas 76%, pada perbaikan pembelajaran siklus I turun menjadi 31% dan 
pada akhirnya tinggal 17%. Rekapitulasi daftar nilai hasil pembelajaran pra siklus, 
siklus I dan siklus II terlampir (Lampiran 17) 

c. Data tentang observasi/pengamatan 
Berdasarkan dari hasil observasi/pengamatan yang telah dilakukan, 

didapatkan hasil bahwa guru telah melaksanakan proses belajar mengajar sesuai 
dengan yang direncanakan. Pada perbaikan pembelajaran siklus II ini guru sudah 
bisa mengoptimalkan metode dan media pembelajaran sehingga siswa lebih 
antusias dalam mengikuti pembelajaran materi perkalian dan pembagian bilangan 1-
100. Hasil dari kegiatan ini siswa sudah terlihat aktif dan sudah berani bertanya bila 
mengalami kesulitan. Hasil observasi/pengamatan siklus II ini dapat dilihat pada 
lembar observasi/pengamatan terlampir (Lampiran 14 dan 15) 

d. Data tentang Refleksi  
Sampai pada perbaikan pembelajaran siklus II yaitu dengan upaya lebih 

memfokuskan perhatian siswa pada materi dan pemberian batas waktu pengerjaan 
soal telah mampu mengantarkan pada prosentase ketuntasan 83%. Ini artinya masih 
ada 17% lagi yang masih memerlukan perbaikan. Dan ini berarti batas ketuntasan 
belajar matematika tentang operasi perkalian dan pembagian bilangan 1-100 yaitu 
80% telah tercapai. Dengan pertimbangan tersebut dan beberapa hal maka tidak 
dilakukan perbaikan pembelajaran selanjutnya. Lebih lanjut 17% dari 29 siswa dalam 
satu kelas atau 5 orang siswa dalam satu kelas yang belum tuntas ini dibahas pada 
pembahasan tiap siklus. 
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4.2. Pembahasan Per Siklus 
 4.2.1. Siklus I 

Sebelum melakukan perbaikan pembelajaran atau pra siklus I peneliti belum 
menerapkan metode demonstrasi. Sehingga hasil belajar matematika siswa kelas IV 
SD Negeri 1 Pandanharum Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan tahun Ajaran 
2011/2012 hanya mencapai 20% yang tuntas. Melalui refleksi maupun penemuan, 
peneliti telah melaksanakan perbaikan pembelajaran. Dalam pelaksanan perbaikan 
pembelajaran siklus I peneliti menerapkan metode demonstrasi dan media 
pembelajaran permainan dakon. Dari siklus I sudah terjadi perubahan meskipun 
belum memuaskan. Hal ini terjadi karena metode yang digunakan tersebut belum 
sepenuhnya dipahami siswa sehingga kurang menunjang keberhasilan siswa.  

Adapun media pembelajaran yang digunakan masih asing bagi siswa meskipun 
permainan dakon merupakan permainan yang sudah lama ada, namun bagi siwa 
zaman sekarang hal tersebut masih asing karena hampir tidak pernah lagi dimainkan. 
Ketika permainan ini dicoba perhatian siswa hanya tertuju pada permainan bukan 
pada materi sehingga hasil pembelajaran belum berhasil dengan maksimal. Yaitu 
dengan hasil yang dicapai dari 29 siswa yang memperoleh nilai tuntas hanya  
sejumlah 20 siswa. 

Pada pelaksanaan siklus I kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru 
diamati oleh observer. Yang diobservasi diantaranya persiapan rencana 
pembelajaran, penjelasan konsep dasar materi dengan urut, penggunaan alat peraga 
yang belum konkrit, penggunaan metode, keterampilan guru dalam melontarkan 
pertanyaan kepada siswa, kemampuan guru dalam memberi motivasi, serta 
kemampuan guru dalam memahami perbedaan tingkat kemampuan siswa. 

 
 4.2.2. Siklus II 

Melalui refleksi, penemuan, maupun hasil perbaikan pembelajaran pada siklus I 
peneliti telah berupaya menyusun dan melaksanakan rencana perbaikan 
pembelajaran siklus II. Dalam pelaksanaannya peneliti berupaya merancang dan 
melaksanakan proses pembelajaran dengan menitikbertkan pada usaha 
mengoptimalkan penggunaan metode demonstrasi dan alat permainan dakon.  
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Dalam kajian pustaka dijelaskan bahwa metode adalah cara yang digunakan 
dalam menyajikan bahan pelajaran untuk mencapai tujuan. Metode demonstrasi yang 
diterapkan peneliti dimaksudkan untuk menyajikan pembelajaran dengan cara 
memperlihatkan suatu proses terjadinya sesuatu hasil, yaitu dengan kegiatan siswa 
memasukkan manik-manik ke dalam lubang dakon sesuai kreaktifitas siswa. Dengan 
demikian siswa kelihatan lebih aktif dan kreatif. 

Media pembelajaran dipilih dengan mempertimbangkan pada tahap 
perkembangan anak usia SD kelas IV yang baru memasuki tahap Operasional 
Konkrit. Media pembelajaran yang digunakan adalah alat permainan dakon. Manik-
manik dakon tersebut dibuat sendiri oleh siswa yaitu dari batu kerikil. Hal ini 
dimaksudkan untuk membangkitkan kreaktifitas siswa. Kemudian manik-manik di 
masukkan dalam lubang-lubang dakon dengan melalui kegiatan demonstrasi. 
Penerapan metode demonstrasi dan penggunaan media tersebut ternyata 
memberikan dampak yang cukup positif bagi keberhasilan siswa dalam menguasai 
konsep operasi perkalian dan pembagian. Dan ternyata setelah diadakan tes formatif 
hasilnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. 

Terbukti bahwa dari jumlah 29 siswa yang memperoleh nilai tuntas sejumlah 24 
orang dan masih ada 5 siswa yang belum memperoleh ketuntasan. Siswa yang masih 
belum memperoleh nilai tuntas tersebut disebabkan karena memiliki kemampuan di 
bawah rata-rata di banding dengan temannya. Namun demikian guru tetap 
membimbing dan melatih. Pada akhir pelaksanaan siklus II sudah mencapai hasil 
yang cukup meningkat, pembelajaran lebih bermakna maka peneliti tidak 
melaksanakan perbaikan pembelajaran pada siklus berikutnya. 

 


