
 

BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
 

4.1 Hasil Penelitian 
4.1.1 Kondisi Prasiklus 

Dalam pelaksanaan pembelajaran diawali dengan guru memberi salam 
kepada siswa kemudian dilanjutkan dengan mengabsen siswa. Setelah mengabsen 
siswa, guru memberitahukan mata pelajaran dan kompetensi dasar yaitu 
mengumpulkan dan mengolah data. Pada awal pembelajaran guru juga memberi 
apersepsi berupa pertanyaan yang berkaitan dengan pengukuran. 

Masuk pada pembelajaran inti, salah satu siswa diminta maju untuk 
menentukan rata-rata nilai dari pertanyaan guru. Setelah itu guru menjelaskan 
tentang pengumpulan dan mengolah data. Selanjutnya guru memberi kesempatan 
kepada siswa untuk bertanya tentang materi yang belum dimengerti dan dilanjutkan 
dengan guru membagi siswa menjadi 4 kelompok untuk mengerjakan lembar kerja 
siswa (LKS). Selesai mengerjakan tugas, kemudian tugas tersebut dikumpulkan 
tanpa membahasnya dan dilanjutkan guru bersama-sama dengan siswa membuat 
kesimpulan. 

Pada kegiatan akhir yang pelaksanaannya diperkirakan sekitar 20 menit, 
siswa diberi tes formatif secara individu yang tujuannya untuk mengukur daya serap 
siswa terhadap materi pelajaran kemudian guru mengoreksi dan menganalisis hasil 
tes formatif. Setelah menganalisis, guru menutup pelajaran dengan memberi tes 
perbaikan dan pengayaan kepada siswa sebagai pekerjaan rumah (PR). 

Hasil jawaban siswa masih tergolong kurang dalam menyelesaikan soal-soal. 
Berikut disajikan tingkat keberhasilan siswa pada saat test awal. 
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Tabel 4.1 
Distribusi Hasil Belajar Siswa Pra Siklus 

 
Nilai  Frekuensi  Persentase (%) Keterangan  

90-100 0 0 Tuntas 

80-89 1 5,55 Tuntas 

70-79 5 27,77 Tuntas 

60-69 5 27,77 Belum Tuntas 

50-59 3 16,66 Belum Tuntas 

40-49 2 11,11 Belum Tuntas 

30-39 2 11,11 Belum Tuntas 

JUMLAH 18 100  

 
Adapun tentang tingkat ketuntasan siswa pada pembelajaran pra siklus dapat 

dilihat pada tabel 4.2 berikut: 
Tabel 4.2 

Data Tingkat Ketuntasan Pra Siklus 
 

Siklus 
Jumlah 
Siswa 

KKM 
Banyak siswa Prosentase 

Tuntas Blm Tuntas Tuntas Blm Tuntas 

Pra Siklus 18 70 6 12 33,3% 66,6% 

 
Untuk lebih jelasnya tentang tingkat ketuntasan siswa pada pembelajaran pra 

siklus  dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut ini.  
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Gambar 4.1 
Diagram Tingkat Ketuntasan Pra Siklus 

 
Berdasarkan tabel 4.1 dan 4.2 di atas diketahui bahwa dari tes formatif yang 

diujikan kepada 18 orang siswa sampel, ketuntasan belajar masih tergolong belum 
berhasil. Dari hasil jawaban siswa pada test awal, menunjukan bahwa siswa masih 
mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal, yaitu : 
a. Hasil belajar sampai saat ini belum sesuai harapan  
b. Guru belum memberikan motivasi belajar kepada siswa. 
c. Guru dalam memberikan metode mengajar masih monoton dan kurang 

bervariasi. 
d. Siswa belum ada keberanian bertanya, guru perlu memberikan motivasi siswa 

untuk berani bertanya. 
e. Banyak siswa yang mengeluh dalam belajar matematika karena mereka merasa 

bosan, sulit, tidak menyenangkan, dan bingung dalam memecahkan suatu 
permasalahan matematika. 

 

4.1.2 Siklus 1. 
1) Perencanaan 

Pada tahap perencanaan pembelajaran siklus I, perencanaan dibuat 
berdasarkan kelemahan-kelemahan yang teridentifikasi pada tahap pra siklus untuk 
dicari pemecahannya. Adapun tindakan perbaikan yang akan dilakukan melalui 
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pembelajaran berbasis masalah. Peneliti dengan dibantu oleh teman sejawat 
membuat rencana pelaksanaan perbaikan pembelajaran.  

 
2) Implementasi  

Pada kegiatan ini, tindakan yang dilakukan adalah dengan penerapan metode 
pembelajaran berbasis masalah yang bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar 
siswa pada pembelajaran matematika.  

Kegiatan pembelajaran yang dilakukan merupakan pengembangan dari 
perencanaan sebelumnya dan dilaksanakan dalam tahap ini. Sebelum memulai 
pembelajaran guru terlebih dahulu mengatur kelas dan mengabsen siswa 
selanjutnya memberikan apersepsi kepada siswa tentang materi yang telah 
dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Saat memberikan apersepsi, guru 
memotivasi siswa agar bersemangat untuk mengikuti proses belajar mengajar.  

Pada tahap pelaksanaan ini, peneliti melakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai 
dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang dilihat dari kelemahan-
kelemahan dari test awal siswa. 

Dalam tahap pelaksanaan ini, guru mengajar dan menjelaskan materi 
pengukuran yang sesuai dengan RPP yang telah dibuat. Dalam proses belajar 
mengajar pertama guru menjelaskan tentang pengumpulan dan pengolahan data, 
kemudian dilanjutkan dengan pemberian tugas melalui kartu masalah untuk 
didiskusikan secara berkelompok, dilakukan pembahasan dan penarikan 
kesimpulan secara bersama-sama. 

 
3) Observasi (Pengamatan) 

Pada tahap ini peneliti dan guru kelas 6 SD melakukan observasi dengan 
menggunakan daftar chek list terhadap pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang 
telah dilakukan peneliti. Setelah pelaksanaan siklus I selesai diberikan pos test I 
untuk melihat keberhasilan tindakan yang dilakukan dan untuk melihat kesulitan 
yang masih dialami oleh siswa. 

Selama pengamatan (observasi) yang dilakukan, banyak hal yang diperoleh 
peneliti antara lain : 
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a. Siswa sudah baik dalam memperhatikan penjelasan dari guru. 
b. Keaktifan siswa dalam memberikan tanggapan atau contoh atas penjelasan 

guru, secara keseluruhan masih cukup. 
c. Keaktifan siswa dalam diskusi kelas untuk memberikan jawaban terhadap 

pertanyaan masih perlu ditingkatkan lagi. 
d. Keaktifannya secara individu dalam mengikuti pembelajaran yaitu keberanian 

siswa dalam bertanya. Meskipun belum maksimal, keaktivan siswa secara 
keseluruhan sudah  termasuk  baik. 

e. Keaktifan siswa secara individu mengambil bagian dalam diskusi untuk 
memecahkan permasalahan, secara keseluruhan keaktivan dan semangat siswa 
sangat tinggi. 

f. Keaktifan siswa dalam mengamati penyajian hasil karya juga sudah baik 
meskipun belum maksimal. 

g. Keaktifan siswa dalam melaksanakan tugas yang diberikan juga sudah baik 
meskipun belum maksimal. 

h. keaktifannya dalam merefleksi materi pembelajaran pengukuran juga sudah baik 
meskipun belum maksimal. 
Pada akhir pertemuan siklus I setelah semua materi diajarkan, maka siswa 

diberikan test hasil belajar untuk mengetahui sejauh mana perkembangan hasil 
belajar siswa. Secara ringkasan tingkat keberhasilan belajar siswa pada siklus I 
dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut. 

Tabel 4.3 
Hasil Tes Siklus I 

 

No Nama Siswa Nilai 
Kemunculan 

Ket. 
Tuntas Belum Tuntas 

1. AHMAD MASRI 30 - V  

2. ALDIANSYAH SATRIAWAN P. 70 V -  

3. ALMIDATUN HASANAH 60 - V  

4. ABDUL HARIS 95 V -  

5. ANIL ARIFIN 75 V -  
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6. LILIK LUTFIANA 50 - V  

7. EKA UMRATUL AINI 60 - V  

8. EVA HAERANI 70 V -  

9. HAEIRIRITO 30 - V  

10. HAMZAN WADI 60 - V  

11. REZA RAHMAN SOPI 70 V -  

12. MARIA HUSNI 75 V -  

13. MUH. SAMSUL LUTFI 70 V -  

14. NAZIRUDDIN 75 V -  

15. SOPIAN 75 V -  

16. SITI REHANAH 40 - V  

17. WAHIDAH 50 - V  

18 ETIKA ENDANG AINI 50 - V  

Jumlah 1105 9 9  

Rata-rata/Prosentase 61,39 50% 50%  

 
Tabel 4.4 

Distribusi Hasil Belajar Siswa Siklus I 
 

Nilai  Frekuensi  Persentase (%) Keterangan  

90-100 1 5,55 Tuntas 

80-89 0 0 Tuntas 

70-79 8 44,44 Tuntas 

60-69 3 16,66 Belum Tuntas 

50-59 3 16,66 Belum Tuntas 

40-49 1 5,55 Belum Tuntas 

30-39 2 11,11 Belum Tuntas 

JUMLAH 18 100  

 
Untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam mengikuti perbaikan 

pembelajaran siklus I dapat dilihat pada tabel 4.5 di bawah ini. 
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Tabel 4.5 
Data Tingkat Ketuntasan Siklus I 

 

Siklus 
Jumlah 
Siswa 

KKM 

Banyak siswa Prosentase 

Tuntas Blm Tuntas Tuntas Blm Tuntas 

Siklus I 18 70 9 9 50% 50%  

 
Berdasarkan tabel 4.5 tentang tingkat ketuntasan siswa pada pembelajaran 

siklus I dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah diperoleh data 
bahwa siswa yang tuntas dan berhasil meraih nilai 70 ke atas berjumlah 9 siswa dari 
18 siswa kelas 6 yang ada atau dengan prosentase ketuntasan 50%, sedangkan 
untuk siswa yang belum tuntas atau yang belum mencapai nilai 70 berjumlah 9 
siswa dari 18 siswa kelas 6 SD Sumur 03 yang ada atau dengan prosentase 
ketuntasan sebesar 50% dan rata-rata kelas secara klasikal mencapai 61,39. 

Jadi, tindakan perbaikan siklus I dengan menggunakan model pembelajaran 
berbasis masalah ini sudah terdapat peningkatan hasil belajar siswa jika 
dibandingkan dengan hasil tes formatif pada tahap pra siklus  walaupun belum 
mencapai tingkat ketuntasan maksimal. 

Untuk lebih jelasnya tentang tingkat ketuntasan siswa pada pembelajaran siklus 
I dapat dilihat pada gambar 4.2 berikut ini.  
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Gambar 4.2 
Diagram Tingkat Ketuntasan Siklus I 

 
Berdasarkan gambar 4.2 di atas jelas terlihat bahwa tingkat ketuntasan siswa 

pada pembelajaran siklus I sebanyak 9 siswa atau 50% dan yang belum tuntas 
sebanyak 9 siswa atau 50%, jadi dengan menggunakan model pembelajaran 
berbasis masalah hasilnya belum sesuai dengan yang diharapkan. 

 
4) Refleksi 

Berdasarkan hasil tes pada siklus I, nilai rata-rata hasil belajar yang dicapai 
siswa adalah 61,39 masih jauh di bawah indikator keberhasilan yang ditetapkan. Hal 
ini terjadi karena disebabkan beberapa faktor diantaranya sebagai berikut. 
a. Guru 

Pada siklus I guru masih belum terbiasa melakukan pembelajaran berbasis 
masalah. Permasalahan yang dimunculkan guru belum mendapat respon dari 
siswa. Pada saat diskusi kelompok guru belum berkeliling untuk membimbing 
siswa/kelompok yang mengalami kesulitan. Pada tahap mengembangkan dan 
menyajikan hasil karya hanya beberapa kelompok yang mempresentasikan hasil 
karya kelompoknya, karena waktu yang tidak memungkinkan. Pada siklus I guru 
belum bisa mengorganisasikan waktu dengan baik. 
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b. Siswa 
Pada siklus I seluruh siswa hadir dalam pembelajaran. Pada saat 

pembelajaran hanya sebagian kecil siswa yang dapat menjawab pertanyaan 
guru dan dapat menanggapi serta memberi contoh atas penjelasan dari guru. 
Hal ini dikarenakan siswa belum terbiasa melakukan pembelajaran berbasis 
masalah. Dalam kerja kelompok yang penentunya tempat duduk, hanya 
sebagian siswa yang mengambil bagian dalam diskusi atau masih ada siswa 
yang tidak ikut serta dalam kerja kelompok. Pada saat satu kelompok 
menyajikan hasil karya kelompoknya banyak siswa yang tidak memperhatikan, 
mereka cenderung bermain dan berbicara sendiri.  

Uraian di atas menyatakan bahwa pada siklus I indikator keberhasilan 
belum tercapai. Oleh karena itu perlu adanya suatu tindakan pada siklus II agar 
hasil belajar siswa dapat ditingkatkan dan mencapai indikator keberhasilan yang 
ditetapkan. 

 
4.1.3 Siklus II 

1) Perencanaan 
Dari hasil refleksi pada siklus I dapat disimpulkan bahwa kegiatan pembelajaran 

belum begitu baik dan siswa masih ada yang belum aktif dalam belajar, sehingga 
hasil yang diperoleh siswa belum mencapai tingkat ketuntasan.  

Kegiatan yang dilakukan dalam siklus II sama dengan siklus I adalah 
perencanaan ini mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP sub 
pengukuran hanya saja dalam pelaksanaan perbaikan pembelajaran siklus II ini 
guru lebih mengorganisasi waktu dengan baik, memotivasi siswa untuk aktif dalam 
memberikan tanggapan atau memberi contoh, dan membuat alat pengumpulan data 
berupa lembar observasi untuk guru dan siswa guna mengamati proses 
pembelajaran dan test dilakukan pada setiap pertemuan untuk mengetahui tingkat 
keberhasilan siswa dalam tiap siklus. 
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2) Implementasi  
Dalam kegiatan ini, guru melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar 

berdasarkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan menggunakan 
pembelajaran berbasis masalah yang bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar 
siswa pada sub pokok pengukuran. 

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan sama dengan siklus I, hal ini 
dikarenakan berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, banyak siswa yang 
termotivasi untuk mencari dan menemukan jawaban dari masalah-masalah yang 
dikemukakan dari materi pengukuran dengan cara kerja kelompok. 

Dalam tahap pelaksanaan ini, guru mengajar dan menjelaskan materi 
pengukuran yang sesuai dengan RPP yang telah dibuat. Dalam proses belajar 
mengajar pertama guru menjelaskan tentang materi pengukuran, setelah itu guru 
mengemukakan masalah atau kasus guna mengajak siswa untuk menjawab 
pertanyaan dari masalah yang terdapat pada materi pengukuran. Setelah 
mengemukakan masalah atau kasus, guru meminta siswa untuk membentuk 
kelompok belajar guru memecahkan masalah atau kasus yang telah dikemukakan. 
Pada proses pembelajaran ini guru berkeliling untuk mengawasi siswa pada tiap-
tiap kelompok. Setelah menyelesaikan masing-masing latihan yang diberikan. 
Setelah siswa selesai berdiskusi guru meminta hasil laporan kelompok yang telah 
disusun siswa dan guru meminta masing-masing perwakilan dari kelompok untuk 
mempersentasekan hasil kerja kelompoknya. Guru menanggapi hasil kerja siswa 
dan menyimpulkan materi tentang pengukuran. 

 
3) Observasi (Pengamatan) 

Pada tahap ini peneliti dan guru kelas 6 SD melakukan observasi dengan 
menggunakan daftar chek list terhadap pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang 
telah dilakukan peneliti. Setelah pelaksanaan siklus II selesai diberikan pos test II 
untuk melihat keberhasilan tindakan yang dilakukan dan untuk melihat kesulitan 
yang masih dialami oleh siswa. 

Selama pengamatan (observasi) yang dilakukan, banyak hal yang diperoleh 
peneliti antara lain : 
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a. Siswa sangat baik dalam memperhatikan penjelasan dari guru. 
b. Keaktifan siswa dalam memberikan tanggapan atau contoh atas penjelasan 

guru, secara keseluruhan sudah baik. 
c. Keaktifan siswa dalam diskusi kelas untuk memberikan jawaban terhadap 

pertanyaan baik. 
d. Keaktifan siswa secara individu dalam mengikuti pembelajaran yaitu keberanian 

siswa dalam bertanya secara keseluruhan sudah sangat baik. 
e. Keaktifan siswa secara individu mengambil bagian dalam diskusi untuk 

memecahkan permasalahan, secara keseluruhan keaktivan dan semangat siswa 
sangat baik. 

f. Keaktifan siswa dalam mengamati penyajian hasil karya juga sudah sangat baik. 
g. Keaktifan siswa dalam melaksanakan tugas yang diberikan juga sangat baik. 
h. keaktifannya dalam merefleksi materi pembelajaran pengukuran juga sudah 

maksimal. 
Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, serta pemberian post test 

pada siklus II diperoleh bahwa hasil pembelajaran mulai baik dan mencapai tingkat 
ketuntasan belajar. Secara ringkasan tingkat keberhasilan belajar siswa pada siklus 
II dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut. 

Tabel 4.6 
Hasil Tes Siklus II 

 

No Nama Siswa Nilai 
Kemunculan 

Ket. 
Tuntas Belum Tuntas 

1. AHMAD MASRI 50 - V  

2. ALDIANSYAH SATRIAWAN P. 80 V -  

3. ALMIDATUN HASANAH 75 V -  

4. ABDUL HARIS 100 V -  

5. ANIL ARIFIN 100 V -  

6. LILIK LUTFIANA 75 V -  

7. EKA UMRATUL AINI 70 V -  

8. EVA HAERANI 80 V -  
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9. HAEIRIRITO 70 V -  

10. HAMZAN WADI 70 V -  

11. REZA RAHMAN SOPI 80 V -  

12. MARIA HUSNI 75 V -  

13. MUH. SAMSUL LUTFI 70 V -  

14. NAZIRUDDIN 80 V -  

15. SOPIAN 100 V -  

16. SITI REHANAH 70 V -  

17. WAHIDAH 75 V -  

18 ETIKA ENDANG AINI 75 V -  

Jumlah 1395 17 1  

Rata-rata/Prosentase 77,50 94,44% 5,55%  

 
Tabel 4.7 

Distribusi Hasil Belajar Siswa Siklus II 
 

Nilai  Frekuensi  Persentase (%) Keterangan  

90-100 3 16,66 Tuntas 

80-89 4 22.22 Tuntas 

70-79 10 55,55 Tuntas 

60-69 0 0 Belum Tuntas 

50-59 1 5,55 Belum Tuntas 

40-49 0 0 Belum Tuntas 

30-39 0 0 Belum Tuntas 

JUMLAH 18 100  

 
Untuk pencapaian tingkat ketuntasan pada siklus II ini dapat dilihat pada tabel 

4.8 di bawah ini. 
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Tabel 4.8 
Data Tingkat Ketuntasan Siklus II 

 

Siklus 
Jumlah 
Siswa 

KKM 
Banyak siswa Prosentase 

Tuntas Blm Tuntas Tuntas Blm Tuntas 

Siklus II 18 70 17 1 94,44% 5,55%  

 
Dari tabel 4.8 di atas tentang tingkat ketuntasan siswa pada pembelajaran siklus 

II dapat dijelaskan bahwa siswa yang tuntas berjumlah 17 siswa atau 94,44% dari 
18 siswa yang ada dan yang belum tuntas hanya ada 1 siswa atau jika 
diprosentasikan sebesar 5,55%. 

Secara jelas tentang ketuntasan siswa pada siklus II ini akan disajikan dalam 
bentuk diagram seperti pada gambar 4.3 berikut. 
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Gambar 4.3 
Diagram Tingkat Ketuntasan Siklus II 

 
Dari gambar 4.3 di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah siswa yang tuntas 

meningkat menjadi 17 siswa atau 94,44%. Melihat hasil yang begitu 
menggembirakan jelas terlihat bahwa pembelajaran dengan menggunakan model 
pembelajaran berbasis masalah mampu meningkatkan hasil belajar siswa terhadap 
pembelajaran mata pelajaran Matematika tentang pengukuran. 
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4) Refleksi 
Berdasarkan hasil tes siswa pada siklus II, nilai rata-rata hasil belajar yang 

dicapai siswa adalah 77,50. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya 
sebagai berikut. 
a. Guru 

Pembelajaran berbasis masalah yang dilakukan oleh guru pada siklus II 
berlangsung efektif. Guru sudah berhasil mengorgaisasikan waktu dengan baik. 
Dalam pembelajaran guru sudah dapat memotivasi siswa untuk aktif seperti 
siswa dapat memberikan tanggapan/memberi contoh : atas penjelasan dari guru, 
siswa dapat menjawab pertanyaan guru dengan benar. Secara umum, dalam 
siklus II ini guru sudah berhasil melaksanakan pembelajaran berbasis masalah. 

b. Siswa 
Dalam siklus II ini, seluruh siswa hadir dalam pembelajaran. Siwa sangat 

aktif dalam pembelajaran. Sebagian besar siswa mampu menjawab pertanyaan 
guru dengan benar, siswa berani menyampaikan pendapat dan menanggapi 
siswa lain. Dalam kerja kelompok hampir seluruh siswa berpartisipasi aktif/ambil 
bagian di dalamnya. Pada saat satu kelompok mempresentasikan hasil karya 
kelompoknya, siswa yang lain memperhatikan dengan baik.  

Sebagai gambaran peningkatan hasil pembelajaran pengukuran dengan 
menggunakan pembelajaran berbasis masalah analisis angket siswa diperoleh 
hal-hal sebagai berikut : 
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Tabel 4.9 
Distribusi Hasil Angket Siswa 

 

Keterangan 
Jumlah 
Siswa 

Banyak siswa Prosentase (%) 

Tidak 
menyenang

kan 

Menyenang
kan 

Sangat 
menyenang

kan 

Tidak 
menyenangk

an 
menyenangkan 

Sangat 
menyenang

kan 

Pembelajaran 
Matematika 
berbasis 
masalah 

18 4 8 6 22,22 44,44% 33,33% 

Pembelajaran 
yang 
dilakukan 
dengan 
kelompok 

18 3 9 6 16,66% 50% 33,33% 

Penyajian 
hasil 
kelompok 
 

18 2 10 6 11,11% 55,55% 33,33% 

Keterangan 
Jumlah 
Siswa 

Banyak siswa Prosentase (%) 

Membuat 
Bingung 

Mudah 
Diikuti 

Sangat 
Jelas 

Membuat 
Bingung 

Mudah Diikuti 
Sangat 
Jelas 

Pembelajaran 
Matematika 
berbasis 
masalah 

18 6 8 4 33,33% 44,44% 22,22 

Masalah yang 
diselesaikan  

18 2 6 10 11,11% 33,33% 55,55% 

 
Berdasarkan uraian di atas jika dikaitkan dengan indikator keberhasilan 

yang ditetapkan yaitu nilai rata-rata hasil belajar ≥70 maka dikatakan penelitian 
sudah berhasil dan tidak perlu dilakukan tindakan selanjutnya. 
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4.2 Pembahasan 
Pembahasan yang dilakukan didasarkan atas hasil observasi yang dilanjutkan 

dengan refleksi pada setiap siklus tindakan. Pembelajaran pada mata pelajaran 
Matematika tentang pengukuran yang dilakukan selama penelitian berlangsung 
terdapat peningkatan-peningkatan ke arah perbaikan. Secara jelas tentang 
peningkatan-peningkatan jumlah ketuntasan siswa dari setiap siklus dapat dilihat 
pada tabel 4.7 berikut. 

 
Tabel 4.10 

Data Tingkat Ketuntasan Masing-masing Siklus 
 

Siklus 
Jumlah 
Siswa 

KKM 
Banyak siswa Prosentase 

Tuntas Blm Tuntas Tuntas Blm Tuntas 

Pra Siklus 18 70 6 12 33,33% 66,66% 

Siklus I 18 70 9 9 50% 50% 

Siklus II 18 70 17 1 94,44% 5,55% 

 
Berdasarkan tabel 4.10 di atas dapat dijelaskan bahwa masing-masing siklus 

sudah terdapat peningkatan hasil belajar siswa. Pada pembelajaran pra siklus, jumlah 
siswa yang tuntas 6 atau jika diprosentasekan sebesar 33,33% dan yang belum 
tuntas sebanyak 12 siswa atau jika diprosentasekan sebesar 66,66%. Kemerosotan 
pada tahap awal atau pra siklus tersebut karena guru dalam melaksanakan 
pembelajaran belum menggunakan metode yang sesuai, untuk itu dilakukan 
perbaikan pembelajaran siklus selanjutnya. 

Pada siklus I pembelajaran matematika yang dilaksanakan guru sudah cukup 
baik, namun ada ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, diantaranya bimbingan yang 
diberikan oleh guru kurang merata, sehingga banyak kelompok yang tidak dapat 
menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Dari 4 (empat) kelompok hanya 1 
(satu) kelompok yang dapat menyelesaikan permasalahan yang diberikan dengan 
baik.  
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Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kemampuan siswa itu 
sendiri yang memang kurang baik/tidak begitu pandai dan bimbingan guru yang 
kurang. Bimbingan individu juga masih kurang, sehingga hanya sebagian siswa yang 
aktif dalam diskusi kelompok. Guru tidak memberikan bimbingan kepada siswa pada 
saat menuliskan hasil diskusi pemecahan masalah pada lembar presentasi. Tulisan 
mereka terlalu kecil sehingga tidak terbaca oleh siswa yang duduk di belakang. Selain 
itu suara mereka juga kurang keras sehingga hanya didengar oleh siswa yang duduk 
di depan. Sedangkan siswa yang lain tidak memperhatikan. Dengan kata lain siswa 
tidak dapat sepenuhnya mengamati presentasi hasil kelompok. Pada akhir pelajaran 
penarikan simpulan dilakukan oleh guru, seharusnya siswalah yang mengambil 
kesimpulan.  

Pengelolaan waktu pada siklus I ini belum begitu baik. Waktu untuk 
mengerjakan kartu masalah terlalu lama sehingga pada saat presentasi hanya1 (satu) 
kelompok yang dapat mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya karena waktunya 
yang tidak memungkinkan. Aktivitas belajar siswa sudah baik, namun jumlah siswa 
yang mampu memberikan tanggapan/memberi contoh atas penjelasan guru dan yang 
mampu menjawab pertanyaan masih sedikit. Dalam diskusi kelompok hanya 
didominasi oleh siswa yang pandai. Dengan demikian perlu adanya upaya untuk 
meningkatkan aktivitas siswa diantaranya dengan dalam pembelajaran guru selalu 
memberikan motivasi pada siswa. 

Berdasarkan hasil tes pada siklus I, nilai rata-rata hasil belajar yang dicapai 
siswa adalah 61,39 masih jauh dibawah indikator keberhasilan yang ditetapkan. Hal 
ini dikarenakan kurangnya kesungguhan siswa dalam mengerjakan soal, faktor takut 
bertanya atas materi yang belum dipahami dan juga faktor dari guru yang belum 
sepenuhnya memahami model pembelajaran berasis masalah, sehingga guru tidak 
melaksanakan alur proses dalam pembelajaran yang terdiri dari 5 (lima) tahap yaitu 
mengorientasikan siswa pada masalah, mengorganisasikan siswa untuk belajar, 
membimbing penyelidikan individual maupun kelompok, mengembangkan dan 
menyajikan hasil karya, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah 
dengan sempurna. Misalnya pada saat diskusi kelompok guru tidak berkeliling untuk 
mengetahui dan membantu siswa yang mengalami kesulitan. 
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Berdasarkan hasil angket refleksi siswa pada siklus I, pembelajaran 
matematika yang dilaksanakan menyenangkan dan mudah diikuti. Namun ada 
sebagian siswa yang merasa pembelajaran tersebut membuat mereka bingung. 
Siswa merasa senang bekerja kelompok. Penyajian hasil karya (saat presentasi) yang 
dilaksanakan menyenangkan bagi mereka. Soal pemecahan masalah yang diajukan 
menarik dan mendorong mereka untuk terus belajar matematika. 

Pada siklus II, pelaksanaan pembelajaran matematika sudah baik. Proses 
pembelajaran yang dilaksanakan guru pada siklus II sudah mencerminkan ciri dari 
pembelajaran berbasis masalah, seperti yang dikemukakan oleh Ismail (2002:2) 
bahwa ciri utama pembelajaran berbasis masalah adalah pengajuan pertanyaan, 
memusatkan kepada keterkaitan antar disiplin, penyelidikan autentik, kerjasama dan 
menghasilkan hasil karya atau peragaan. Guru sudah menjelaskan tujuan 
pembelajaran dengan lengkap, sudah memunculkan masalah dengan baik dan sudah 
memberikan motivasi dengan baik kepada siswa. Bimbingan yang diberikan guru 
dalam proses penyelesaian masalah sudah baik dan lebih merata dari siklus 
sebelumnya. Guru sudah berkeliling pada saat diskusi kelompok dan membantu 
siswa yang mengalami kesulitan.  

Bimbingan yang diberikan guru juga sudah meningkat, meskipun masih ada 
siswa yang tidak aktif dalam pembelajaran namun jumlahnya relatif sedikit. Guru juga 
sudah memberikan bimbingan kepada siswa pada saat presentasi. Tulisan sudah 
besar dan suaranya juga sudah keras, sehingga bisa didengar oleh semua siswa. 
Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan tanggapan atas 
presentasi yang dilaksanakan. Penarikan simpulan dilakukan oleh siswa dengan 
bimbingan guru. 

Pada siklus II ini siswa sudah mempunyai pengalaman dalam mengikuti 
pembelajaran berbasis masalah. Mereka mulai terbiasa bekerja kelompok. 
Pembentukan kelompok yang dilakukan dengan memperhatikan penyebaran 
kemampuan siswa, ada yang pandai dan ada yang kurang pandai memungkinkan 
mereka untuk bekerjasama dan berbagi pendapat dalam diskusi kelompok. Siswa 
yang pandai dengan sabar memberikan bimbingan kepada siswa yang kurang pandai 
sehingga diskusi kelompok dapat berlangsung dengan baik. Kemampuan siswa 
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dalam menyelesaikan masalah terlihat lebih baik. Dari 4 (empat) kelompok, 3 (tiga) 
kelompok sudah dapat menyelesaikan permasalahan dengan baik. 

Berdasarkan hasil tes siklus II diperoleh rata-rata hasil belajar adalah 77,50. 
Nilai terendah 50 dan nilai tertinggi 100. Siswa yang mendapat nilai > 70 ada 14 
orang, 3 siswa diantaranya mendapat nilai 100 dan ada 1 siswa yang belum 
mencapai tingkat ketuntasan.  

Siswa yang belum mencapai ketuntasan dikarenakan siswa tersebut ditinggal 
orang tuanya merantau dan ikut neneknya sehingga anak kurang perhatian, akibatnya 
anak tersebut kurang mempunyai minat belajar sehingga kemampuan siswa dalam 
menghitung sangat rendah. Dalam mengatasi masalah siswa yang belum tuntas 
dengan cara guru datang ke rumah siswa pada sore hari untuk memberi bimbingan 
dan motivasi supaya siswa tersebut mau belajar kelompok dengan teman terdekat.  

Dengan demikian pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan hasil 
belajar pokok bahasan pengukuran siswa kelas 6 SD Negeri Sumur 03 Tahun 
Pelajaran 2012/2013 Pati. 

 


