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BAB IV 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

A.   Hasil Penelitian 

       Dari pelaksanaan tindakan perbaikan yang dilakukan penulis di kelas  

SD Negeri Kluwih 02 Kecamatan Bandar Kabupaten Batang diperoleh data 

yaitu data perolehan nilai siswa dari hasil evaluasi belajar matematika sebelum 

tindakan perbaikan dan setelah dilakukan tindakan perbaikan dalam setiap 

siklusnya dan hasil perolehan data aktivitas siswa serta pengamatan aspek-

aspek yang dilakukan guru dalam kegiatan pembelajaran Perkalian dan 

Pembagian di kelas IV. Hasil tersebut penulis paparkan dalam bentuk tabel 

dan diagram batang berdasarkan pengamatan oleh teman sejawat selaku 

pengamat. 

Dibawah ini tabel hasil perolehan data aktivitas siswa pada 

pembelajaran operasi bilangan di kelas IV sebagai berikut :  

Siklus I 
PETUNJUK 
 
1 = Tidak baik   2 = Kurang baik 
3 = Baik   4 = Sangat baik 
NO Aspek yang diamati Skor penilaian 

  
1 2 3 4  

1 Siswa menyiapkan buku pelajaran dan alat tulis lain    √ 
2 Antusias siswa dalam mengikuti pelajaran   √  
3 Perhatian siswa terhadap penjelasan guru   √  
4 Keberanian siswa untuk bertanya / mengemukakan 

pendapat 
 √   

5 Respon / keberanian siswa menjawab pertanyaan 
guru 

  √  

6 Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran  √   
7 Perhatian siswa ketika teman lain mengemukakan 

pendapat / pertanyaan 
 √   

8 Aktifitas siswa dalam mengerjakan soal evaluasi   √  
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Siklus II 

PETUNJUK 

Berilah tanda ( V )  pada kolom penilaian  pelaksanaan pembelajaran.  

Kriteria penilaiannya sebagai berikut : 

1 = Tidak baik  3 = Baik 

2 = Kurang baik  4 = Sangat baik 

 
NO Aspek yang diamati Skor penilaian 

  

1 2 3 4  

1 Siswa menyiapkan buku pelajaran dan alat tulis lain    √ 

2 Antusias siswa dalam mengikuti pelajaran    √ 

3 Perhatian siswa terhadap penjelasan guru    √ 

4 Keberanian siswa untuk bertanya / mengemukakan 

pendapat 

  √  

5 Respon / keberanian siswa menjawab pertanyaan guru    √ 

6 Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran    √ 

7 Perhatian siswa ketika teman lain mengemukakan 

pendapat / pertanyaan 

   √ 

8 Aktifitas siswa dalam mengerjakan soal evaluasi    √ 
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Sedangkan data hasil pengamatan aspek-aspek proses pembelajaran 

yang dilakukan guru dalam kegiatan pembelajaran konsep perkalian dan 

pembagian  di kelas IV sebagai berikut  
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Siklus I 

PETUNJUK 

Berilah tanda ( V )  pada kolom penilaian  pelaksanaan pembelajaran.  
Kriteria penilaiannya sebagai berikut : 
1 = Tidak baik  3 = Baik 
2 = Kurang baik  4 = Sangat baik  
NO Indikator / Aspek yang diamati Skor 

penilaian 
  

I PRA PEMBELAJARAN 1 2 3 4  
1 Mempersiapkan siswa untuk belajar   √  
2 Melakukan kegiatan apersepsi   √  
II KEGIATAN PEMBELAJARAN      
3 Menunjukkan penguasaan materi Pembelajaran   √  
4 Mengaitkan materi dengan pengetahuan yang relevan   √  
5 Menyampaikan materi dengan jelas, sesuai dengan hierarki 

belajar dan karakteristik siswa 
 √   

6 Mengaitkan materi dengan realitas kehidupan  √   
7 Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi 

(tujuan) yang akan dicapai dan karakteristik siswa 
 √   

8 Melaksanakan pembelajaran secara runtut  √   
9 Menguasai kelas  √   
10 Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu 

yang direncanakan 
 √   

11 Menggunakan media secaras efektif dan efisien   √  
12 Menghasilkan pesan yang menarik   √  
13 Melibatkan siswa dalam pemanfaatan media   √  
14 Menumbuhkan  partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran  √   
15 Menunjukkan sikap terbuka terhadap respon siswa  √   
16 Menumbuhkan keceriaan dan antusiasisme siswa dalam 

belajar 
  √  

17 Memantau kemajuan belajar selama proses   √  
18 Melakukan penilaian akhir sesuai dengan kompetensi 

(tujuan) 
  √  

19 Menggunakan Bahasa lisan dan tulisan secara baik dan 
benar 

 √   

20 Menyampaikan pesan dengan gaya yang sesuai  √   
III PENUTUP     
21 Melakukan refleksi atau membuat rangkuman dengan 

melibatkan siswa 
 √   

22 Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan, 
atau kegiatan, atau tugas sebagai bagian remidi / pengayaan 

 
 

 √  
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Siklus II 

PETUNJUK 
Berilah tanda ( V )  pada kolom penilaian  pelaksanaan pembelajaran.  
Kriteria penilaiannya sebagai berikut : 
1 = Tidak baik  3 = Baik 
2 = Kurang baik 4 = Sangat baik 
NO Indikator / Aspek yang diamati Skor penilaian 

  
I PRA PEMBELAJARAN 1 2 3 4  
1 Mempersiapkan siswa untuk belajar    √ 
2 Melakukan kegiatan apersepsi    √ 
II KEGIATAN PEMBELAJARAN      
3 Menunjukkan penguasaan materi Pembelajaran    √ 
4 Mengaitkan materi dengan pengetahuan yang relevan    √ 
5 Menyampaikan materi dengan jelas, sesuai dengan 

hierarki belajar dan karakteristik siswa 
  √  

6 Mengaitkan materi dengan realitas kehidupan    √ 
7 Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 

kompetensi (tujuan) yang akan dicapai dan 
karakteristik siswa 

   √ 

8 Melaksanakan pembelajaran secara runtut    √ 
9 Menguasai kelas    √ 
10 Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi 

waktu yang direncanakan 
  √  

11 Menggunakan media secaras efektif dan efisien    √ 
12 Menghasilkan pesan yang menarik    √ 
13 Melibatkan siswa dalam pemanfaatan media    √ 
14 Menumbuhkan  partisipasi aktif siswa dalam 

pembelajaran 
   √ 

15 Menunjukkan sikap terbuka terhadap respon siswa    √ 
16 Menumbuhkan keceriaan dan antusiasisme siswa 

dalam belajar 
   √ 

17 Memantau kemajuan belajar selama proses    √ 
18 Melakukan penilaian akhir sesuai dengan kompetensi 

(tujuan) 
   √ 

19 Menggunakan Bahasa lisan dan tulisan secara baik dan 
benar 

   √ 

20 Menyampaikan pesan dengan gaya yang sesuai   √  
III PENUTUP     
21 Melakukan refleksi atau membuat rangkuman dengan 

melibatkan siswa 
   √ 

22 Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan 
arahan, atau kegiatan, atau tugas sebagai bagian remidi 
/ pengayaan 

 
 

  √ 
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Analisa Nilai Matematika Pra Siklus  

 

NO 

Nilai         

( X ) 

Frekuensi   

( F ) 

Jumlah       

( F . X ) 
Persentase ketuntasan 

1 100 - - 
Tuntas  =  

31
13 X 100% 

 

             =  41,94% 

 

Belum Tuntas = 
31
18  X 100%  

                        

                        = 58,06% 

2 90 - - 

3 80 - - 

4 70 3 350 

5 60 8 480 

6 50 12 600 

7 40 6 240 

Jumlah  31 1670 

      Rata-rata Nilai 53,87  
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Gambar 1 
Diagram Batang Pra siklus 
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Analisa Nilai Matematika Siklus I 

 
NO 

Nilai        
( X ) 

Frekuensi    
( F ) 

Jumlah        
( F . X ) Persentase ketuntasan 

 
1 100 - - 

Tuntas  =  
31
21  X 100% 

 
             =  67,74% 
 

Belum Tuntas = 
31
10  X 100%  

                        
                        = 32,26 % 

 
2 90 - - 

 
3 80 - - 

 
4 70 10 700 

 
5 60 11 660 

 
6 50 6 300 

7 40 4 1600 

Jumlah 31 1820 

    Rata-rata Nilai 60  
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Gambar 2 

Diagram Batang Siklus I 
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Analisa Nilai Matematika Siklus II 

 
NO 

Nilai        
( X ) 

Frekuensi    
( F ) 

Jumlah        
( F . X ) Persentase ketuntasan 

 
1 100 5 500 

Tuntas  =  
31
29  X 100% 

 
             =  93,55% 
 

Belum Tuntas = 
31
2  X 100%  

                      
             = 6,45% 

 
2 90 8 720 

 
3 80 7 560 

 
4 70 5 350 

 
5 60 4 240 

 
6 50 2 100 

Jumlah  31 2470 

     Rata-rata Nilai 79,68 
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Gambar 3 

Diagram Baatang Siklus II 
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Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat diketahui bahwa proses 

belajar mengajar pada mata pelajaran matematika yang dilaksanakan guru 

sudah baik, artinya pengamat memandang bahwa penampilan mengajar guru 

dapat dikatakan baik berdasarkan aspek-aspek dalam persiapan pembelajaran, 

kegiatan utama sampai dengan pemantapan. 

B.  Diskripsi Temuan dan Refleksi 

1.  Deskripsi Temuan 

 Penelitian ini dilakukan untuk mengungkap proses pembelajaran  

untuk menumbuhkan kemampuan mengembangkan ketrampilan dan sikap 

siswa melalui metode pembelajaran didalam meningkatkan hasil belajar, 

atau untuk  mengetahui ada tidaknya kemajuan siswa dalam proses 

pembelajaran awal dan setelah dilakukan tindakan perbaikan. Penulis 

melaksanakan tindakan perbaikan dalam dua siklus, yang setiap siklusnya  

dilakukan satu kali pertemuan. Dalam melaksanakan perbaikan setiap 

siklusnya mencakup perencanaan, implementasi, analisis dan refleksi. 

a. Perencanaan, persiapan yang meliputi pengambilan data nilai awal 

pada mata pelajaran matematika. 

b. Implementasi, yaitu diskripsi tindakan yang akan dilakukan, skenario, 

dan prosedur tindakan yang akan dilakukan. 

c. Analisis dan refleksi, yaitu uraian-uraian tentang prosedur analisis 

terhadap hasil pemantapan dan refleksi yang berkenaan dengan proses 

pembelajaran dan tindakan pebaikan. 

Dari hasil dan pengolahan data yang penulis kumpulkan selama 

melaksanakan tindakan perbaikan pembelajaran yang dilakukan dalam dua 

siklus pada  mata  pelajaran matematika menunjukan  adanya  kemajuan. 

Berikut ini hasil temuan selama proses perbaikan pembelajaran terhadap 

siswa kelas IV SD N Kluwih 02 adalah sebagai berikut : pada siklus 

pertama penulis menemukan permasalahan yang cukup rumit  untuk 

ditanggulangi. Masalah tersebut terjadi secara klasikal yakni : hasil tes 
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yang diperoleh siswa kelas IV nilai rata-rata 53,87 dari 31 siswa, 13 atau 

41,94 % siswa yang menguasai materi pembelajaran 18 atau 58,06%  

siswa tidak menguasai materi.  Dilihat secara konkrit hasil tes siswa 

tersebut, maka pada siklus pertama penulis merefleksi untuk mengatasi 

dan memperbaiki permasalahan pada siklus I. : hasil tes yang diperoleh 

siswa kelas IV nilai rata-rata 60 dari 31 siswa, 21 atau 67,74 % siswa yang 

menguasai materi pembelajaran 10 atau 62,07% siswa tidak menguasai 

materi. Pada siklus II terdapat perubahan-perubahan yang sangat berarti 

seperti banyaknya siswa yang sudah menguasai konsep matematika 

khususnya pada materi pokok perkalian dan pembagian, adanya 

peningkatan nilai rata-rata. Peningkatan itu dapat dibuktikan dari 31 siswa 

kelas IV nilai rata-rata 79,68,  29 atau  93,55 % siswa yang sudah dapat 

menguasai materi pembelajaran 2 atau 6,45% yang belum menguasai 

materi.  

Untuk memperjelas dari proses belajar mengajar sebelum siklus 

dan setelah dilaksanakan perbaikan pembelajaran siklus I serta siklus II, 

maka penulis tunjukkan hasil pembelajaran setelah dilaksanakan evaluasi 

dalam bentuk diagram seperti di bawah ini 
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 Pra Siklus Siklus I Siklus II 
Tuntas 13 21 29 
Tidak Tuntas 18 10 2 
% Tuntas 41,94% 67,74% 93,55% 
% Tidak tuntas 58,06% 32,26% 6,45% 

 

Gambar 4 
Diagram Batang Rekapitulasi Pengelompokkan Nilai 

Pra siklus, Siklus I, Siklus II 
Perbandingan Nilai Pra siklus, Siklus I, Siklus II 

 
2.  Refleksi 

a.  Refleksi Siklus I 

Tahap ini berisi diskusi dari peneliti maupun pengamat. Di 

dalam materi diskusi menitik beratkan pada kelebihan dan kekurangan 
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pada pelaksanaannya, dan sekaligus menentukan tindakan yang harus 

dilakukan untuk siklus selanjutnya. Pada tahap ini juga diadakan 

analisis data untuk mengetahui sejauh mana tujuan yang telah 

ditetapkan dapat tercapai sehingga ditentukan apakah pelaksanaan 

siklus berikutnya diperlukan atau tidak. 

Pada pelaksanaan siklus I ini ternyata belum mampu 

menjawab tujuan penelitian kelas karena rata-rata 60 dengan ketuntasan 

67,74% yang belum tuntas 58,06% dari siswa 31 yang tuntas hanya 13 

anak yang 18 belum tuntas. Banyak siswa yang kurang memahami 

konsep matematika materi pokok perkalian dan pembagian dan masih 

canggung untuk melaksanakan metode tutor sebaya. 

b.  Refleksi II 

Setelah melakukan tindakan dan pengamatan penulis kembali 

melakukan refleksi terhadap hasil yang didapat pada tahap sebelumnya 

dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana peningkatan kemampuan 

siswa dalam menyelesaikan soal matematika materi pokok perkalian 

dan pembagian. 

Pelaksanaan pembelajaran siklus II ternyata ada perubahan yang 

sangat memuaskan baik bagi siswa maupun pada guru, penguasaan 

materi pembelajaran matematika materi pokok perkalian dan 

pembagian lebih baik bila dibandingkan dengan siklus sebelumnya, dan 

siswa dalam mengerjakan soal-soal matematika didapatkan hasil 

sebagai berikut : Siklus I  dengan rata-rata 60 dengan ketuntasan 

67,74% sedangkan siklus II dengan rata-rata 79,68 dengan ketuntasan 

93,55%. Dilihat dari siklus I dan Siklus II mendapat kenaikan yang 

cukup signifikan yaitu 25,81% walaupun masih ada anak yang tidak 

tuntas dalam pembelajaran penelitian cukup sampai pada siklus II saja, 

karena waktu yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan siklus 

berikutnya. 
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C.   Pembahasan Hasil Temuan 

            Setelah dilakukan perbaikan pembelajaran melalui dua siklus, ternyata 

terdapat perubahan nilai yang sangat signifikan dan daya serap siswa lebih 

meningkat, karena siswa lebih serius dalam mengikuti proses belajar 

mengajar, dan lebih memahami apa yang telah disampaikan oleh tutor dalam 

kelompok masing-masing. Keseriusan siswa tersebut dapat dibuktikan dengan 

banyaknya siswa mengerti konsep pembelajaran matematika dengan materi 

pokok perkalian dan pembagian. Dan dalam pemberian tugas secara individu 

maupun secara klasikal adanya peningkatan hasil yang sangat signifikan.  

Penulis melaksanakan perbaikan siklus dua yang dilanjutkan dengan 

evaluasi, setelah menganalisa kekurangan  yang ada pada  awal  pembelajaran 

dan siklus pertama ternyata hasil belajar yang dicapai siswa sangat 

memuaskan. 

            Bahwa siswa lebih mudah memahami apa yang di terangkan oleh 

teman sendiri karena bahasa yang digunakan lebih mudah, di banding bahasa 

gur yang terlalu tinggi. Dan bisa menumbuhkan rasa kebersamaan, saling 

tolong menolong di jiwa siswa sehingga siswa biasa mengeri bahwa semua 

mahkluk hidup tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, bahwa 

manusia adalah makhluk sosial.                                                                            

            Dalam pembahasan diatas sama dengan penyataan Menurut Miller 

(1989) dalam Aria Djalil ( 1997:3.34) berpendapat bahwa “Setiap saat murid 

memerlukan bantuan dari murid lainnya, dan murid dapat belajar dari murid 

lainnya.” Jan Collingwood (1991:19) dalam Aria Djalil (1997:3.34) juga 

berpendapat bahwa “Anak memperoleh pengetahuan dan keterampilan karena 

dia bergaul dengan teman lainnya.” Pada pembelajaran Perkalian dan 

Pembagian misalkan siswa kelas IV akan dibawa pada model pembelajaran 

tutor sebaya dalam kelompok- kelompok belajar. 

 

   


