
BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
 
4.1. Gambaran Obyek Penelitian 

SD Negeri Kepoh ini memiliki siswa yang berjumlah 187, dengan perincian siswa 
yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 93 anak dan siswa berjenis kelamin 
perempuan sebanyak 94 anak. Keseluruhan siswa terbagi dalam 6 kelas terdiri atas 
kelas 1 s/d 6, dengan perincian siswa kelas 1 berjumlah 29 anak, yang terdiri dari 15 
anak laki-laki dan 14 anak perempuan. Siswa kelas 2 berjumlah 31 anak yang terdiri 
dari 15 anak laki-laki dan 16 anak perempuan. Siswa kelas 3 berjumlah 34 anak yang 
terdiri dari 18 anak laki-laki dan 16 anak perempuan. Siswa kelas 4 berjumlah 33 anak, 
yang terdiri 16 anak laki-laki dan 17 anak perempuan. Siswa kelas 5 berjumlah 29 
anak yang terdiri dari 13 anak laki-laki dan 16 anak perempuan. Siswa kelas 6 
berjumlah 31 anak, yang terdiri dari 16 anak laki-laki dan 15  anak perempuan. 

Berhubungan dengan peningkatan mutu pendidikan di SD Negeri Kepoh 
Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati, sekolaha tidak terlepas dari visi, misi dan 
tujuan sekolah. Adapun visi, misi dan tujuan SD Negeri Kepoh, adalah: 
1. Visi 

Cerdas, Terampil, Mandiri, Iman, Taqwa, dan Berbudi Luhur.  
2. Misi 

a. Melaksanakan Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif dan menyenangkan 
(PAIKEM), sehingga mampu mengembangkan pengetahuan yang mereka 
pelajari. 

b. Mengembangkan kecakapan/ketrampilan siswa (life skill), sehingga 
mempunyai bekal hidup mandiri kelak dikemudian hari dalam kehidupan 
sehari-hari. 

c. Memberi motivasi kepada setiap siswa untuk menggali potensi yang dimiliki 
untuk dikembangkan sesuai dengan bakat masing-masing. 
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d. Menumbuhkembangkan penghayatan terhadap agama yang dianut, setiap 
berpikir, bertindak dan berperilaku sesuai dengan ajaran agamanya dan 
kepribadian bangsa. 

Pra Siklus 
Hasil observasi awal di SD Negeri Kepoh Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten 

Pati, sebelum pelaksanaan tindakan kelas, guru menjelaskan materi hanya dengan 
ceramah, sehingga siswa tidak tahu secara nyata apa yang dijelaskan oleh guru, 
siswa hanya berangan-angan dan guru lebih aktif, siswa menjadi sulit untuk 
memahami materi pelajaran. Melihat kondisi pembelajaran yang monoton, penjelasan 
materi kurang jelas, berdampak pada hasil belajar siswa Kelas 5 dalam menerima 
materi pada Matematika semester I dan dalam mengerjakan soal-soal Kelas 5 mata 
pelajaran Matematika semester I. 

Berikut hasil belajar siswa yang diperoleh pada waktu kondisi awal sebelum 
melakukan tindakan. 

Data di atas terlihat bahwa hanya 8 anak yang mencapai KKM 60 dan masih 
terdapat 21 anak yang belum tuntas, sehingga harus mengikuti perbaikan atau remidi.  

Tabel 4.1 
Analisis Hasil Belajar Siswa Pada Kondisi Awal 

 
No. Kategori Hasil Belajar Skor Tes Jumlah Siswa Presentase (%) 
1. 
2. 
3. 

Rendah 
Sedang 
Tinggi 

< 60 
60 – 70 

> 70 

21 
8 
0 

72 
28 
0 

 Jumlah  29 100 
 Rata-rata 58,7   

 
Analisis hasil belajar siswa pada tabel 4.1 diketahui bahwa jumlah siswa yang 

termasuk kategori rendah 72% atau sejumlah 21 siswa, kategori sedang 28% atau 
sebanyak 8 siswa dan kategori tinggi sebanyak 0% atau tidak ada. Rata-rata hasil 
belajar siswa sebesar 58,7 yang berada pada rentang skor tes < 60, ini berarti hasil 
belajar siswa pada kondisi awal termasuk kategori rendah. Berkaitan dengan 
perolehan nilai siswa hasil tes formatif siswa, jumlah siswa yang belum mencapai 
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kriteria ketuntasan minimum sebanyak 60 sebanyak 21 siswa (72%). Sedangkan yang 
telah mencapai ketuntasan sebanyak 8 siswa (28%). 

 
 

Tabel 4.2 
Analisis Ketuntasan Hasil Belajar Matematika 

Siswa Kelas 5 SD Negeri Kepoh 
Semester 1/2012-2013 

Pra Siklus 

No Ketuntasan Frekwensi Persentase 
1 Tuntas 8 28% 
2 Tidak Tuntas 21 72% 
  Rerata 58.7 
  Maksimum 66.0 
  Minimum 52 

 
Berdasarkan analisis ketuntasan hasil belajar di atas untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada diagram di bawah ini. 
 

Tuntas
28%

Tidak 
Tuntas
72%

Analisis Ketuntasan Hasil Belajar 
Matematika Pra Siklus

Tuntas
Tidak Tuntas

 
Diagram 4.1.  

Analisis Ketuntasan Hasil Belajar Matematika Pra Siklus 
 

4.2. Deskripsi Per Siklus 
4.2.1. Siklus I 

a. Perencanaan 
Perencanaan tindakan pada siklus I dapat diuraikan sebagai berikut: 
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1) Pemilihan materi dan penyusunan RPP. 
Materi yang dipilih adalah kompetensi dasar menggunakan 

faktor prima untuk menentukan KPK. Pelaksanaan pembelajaran 
sesuai pokok bahasa yang dipilih siklus I tentang menentukan KPK. 
Dengan kompetensi dasar tersebut sebagai acuan untuk menyusun 
RPP. 

2) Pembentukan kelompok-kelompok belajar. 
Siklus I, peserta didik dalam satu kelas  dibagi menjadi 4 

kelompok dan pembelajaran dilaksanakan di dalam kelas. 
b. Implementasi Tindakan dan Pengalaman 

Pembelajaran Matematika pada siklus I dilaksanakan 2 x 35 menit (1 
x pertemuan) dengan kompetensi dasar menggunakan faktor prima untuk 
menentukan KPK. Dalam satu pertemuan digunakan untuk penjelasan 
materi bermain kartu bilangan, berdiskusi dan evaluasi. 

Pada kegiatan awal pembelajaran untuk memotivasi siswa, guru 
memberi pertanyaan “Pernahkah kalian membagi sebuah bilangan atau 
mengalikan?”. Dilanjutkan bagian inti, langkah-langkahnya: 
1) Guru menjelaskan pengertian KPK. 
2) Guru menjelaskan cara menentukan KPK. 
3) Guru dan siswa melakukan tanya jawab.  
4) Guru membagi siswa menjadi 4 kelompok. 
5) Guru membagi lembar kerja. 
6) Siswa mengerjakan lembar kerja dan berdiskusi dengan kelompoknya. 
7) Masing-masing kelompok membacakan hasil diskusi dan kelompok lain 

menanggapinya. 
Pada kegiatan penutup guru memberikan pemantapan materi. 

Pembelajaran menggunakan permainan kartu bilangan dilaksanakan 
di dalam kelas. Siswa dibagi menjadi 4 kelompok, guru menjelaskan 
bagaimana menentukan KPK dengan permainan kartu bilangan, siswa 
mengamati penjelasan guru. Setelah melakukan pengamatan, guru 
membagi lembar kerja kepada siswa. Siswa berdiskusi dengan 
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kelompoknya, guru membimbing siswa mengerjakan tugas kelompok. Tiap-
tiap kelompok membacakan hasil diskusi kelompoknya, kelompok lain 
menanggapi. Guru membantu siswa menjawab pertanyaan yang menemui 
kesulitan. 

Saat pembelajaran, peneliti meminta bantuan kepada observer (guru 
lain) dan teman sejawat untuk mengamati proses pembelajaran dari awal 
sampai akhir dengan mengisi lembar observasi serta merekam dan 
mengambil foto selama pembelajaran berlangsung. Aspek yang diamati 
dalam permainan kartu bilangan adalah belajar dalam kelompok besar, 
pelaksanaan diskusi dan evaluasi siswa. Hasil observasi dijadikan refleksi 
bagi peneliti. Kelemahan-kelemahan yang terjadi tolok ukur untuk 
ditindaklanjuti pada siklus II. 

Pertemuan kedua pada siklus I pemahaman materi, evaluasi, remidi, 
pengayaan. Adapun langkah-langkah pertemuan kedua siklus I adalah 
pada kegiatan awal guru mengingatkan kembali materi yang diajarkan 
pada pertemuan pertama, pada kegiatan ini yang dilakukan adalah: 
1) Guru dan siswa melakukan tanya jawab cara menentukan KPK dengan 

menggunakan permainan kartu bilangan. 
2) Siswa mengulas contoh soal yang diberikan guru pada pertemuan 

sebelumnya. 
3) Guru memberi beberapa contoh kembali agar siswa lebih memahami 

cara menentukan KPK menggunakan permainan kartu bilangan. 
4) Guru membagi lembar kerja. 

Pembelajaran pertemuan kedua ini guru melakukan tanya jawab 
dengan siswa. Siswa bersama-sama menjawab pertanyaan guru. Selain itu 
guru menunjuk salah satu siswa dengan satu pertanyaan. Jika siswa 
tersebut tidak mampu menjawab, pertanyaan dilempar siswa lain. Selain 
melakukan tanya jawab, guru membagi lembar evaluasi. Peneliti memberi 
kesempatan pada siswa untuk mengerjakan soal-soal, dengan tidak 
membuka buku dan melarang siswa berdiskusi dengan temannya, Selesai 
mengerjakan soal, guru bersama siswa membahas jawaban tersebut. 
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Peneliti memberikan remidi bagi siswa yang nilainya di bawah KKM 60. 
Pada kegiatan akhir pembelajaran guru bersama-sama siswa merefleksi 
dari semua kegiatan yang telah dilaksanakan pada pertemuan pertama 
dan kedua. 

Sesuai rencana pada pengamatan ini, proses pengumpulan data 
dengan teknik observasi dilakukan pada saat pembelajaran yang dibantu 
oleh observer (guru kelas). 

c. Observasi 
Observer mengisi lembar observasi yang sudah disediakan oleh 

peneliti. Setelah itu ada teman sejawat yang ikut melakukan observasi 
dengan cara mengambil gambar selama pelaksanaan pembelajaran. 
Observasi langsung ini dilakukan untuk mengamati dan mengumpulkan 
data dari penggunaan permainan kartu bilangan serta ada tidaknya 
hambatan-hambatan yang mengganggu proses pembelajaran yang 
mengakibatkan ketidaktuntasan siswa terhadap hasil belajar.  

d. Refleksi 
Berdasarkan tahapan yang dilakukan pada siklus I, peneliti telah 

mengetahui peningkatan nilai yang dicapai siswa setelah dilakukan 
pembelajaran menggunakan permainan kartu bilangan. Pada mata 
pelajaran Matematika Kelas 5 semester I Tahun Pelajaran 2012/2013, yaitu 
siswa lebih mudah memahami materi sehingga siswa mendapatkan nilai 
lebih baik. Beberapa hal yang belum memuaskan dari implementasi 
pembelajaran dengan permainan kartu bilangan yang diterapkan dari 
lembar observasi, yaitu: 
1) Pada waktu guru memberikan penjelasan pada kegiatan awal, masih 

ada beberapa anak didik yang membuat gaduh. 
2) Guru memberikan pertanyaan hanya ada 2 siswa yang bisa menjawab. 
3) Ada beberapa anak didik yang bermain sendiri pada saat 

pembelajaran di luar kelas. 
4) Salah satu kelompok yang tidak berdiskusi tapi asyik berbicara dengan 

teman kelompoknya. 
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5) Masih ada 3 siswa yang tidak mau berdiskusi dengan anggota 
kelompoknya. 

Hal-hal yang menjadi masalah berdasarkan hasil lembar observasi 
adalah: 
1) Guru kurang dalam memberikan motivasi. 
2) Guru kurang jelas dalam pembagian kelompok. 
3) Siswa belum jelas bagaimana cara menentukan KPK pada waktu 

pembelajaran berlangsung, sehingga pada implementasi penggunaan 
permainan kartu bilangan pada siklus II, guru memberikan penjelasan 
dalam pembagian kelompok, motivasi siswa, tugas di luar kelas daan 
diskusi kelompok. 

Waktu perbaikan siklus II pembelajaran menggunakan permainan kartu 
bilangan, dengan materi yang sama dengan siklus I. 

 
4.2.2. Siklus II 

Berdasarkan hasil refleksi siklus I, pelaksanaan tindakan pada siklus II 
dapat didiskripsikan sebagai berikut: 
a. Perencanaan 

Perencanaan dalam siklus II dapat diuraikan sebagai berikut: 
1) Memilih materi dan penyusunan RPP. 

Kegiatan siklus II pada hakekatnya merupakan perbaikan siklus 
I. Materi pembelajaran dalam siklus II sama dengan materi siklus I, 
yaitu menentukan KPK kemudian dilanjutkan pembuatan Rencana 
Pelaksanaan pembelajaran   

2) Pembentukan kelompok belajar siswa. 
Pada siklus II pembelajaran dengan menggunakan permainan 

kartu bilangan dengan membagi jumlah siswa menjadi kelompok kecil, 
yaitu dibagi 10 kelompok masing-masing terdiri dari 2 siswa. 

b. Implementasi Tindakan dan Pengamatan 
Pembelajaran Matematika pada siklus II dilaksanakan 2 kali 

pertemuan, dengan materi cara menentukan KPK menggunakan 
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permainan kartu bilangan, sedangkan pada pertemuan kedua melakukan 
tanya jawab dan mengerjakan lembar evaluasi. 

Langkah-langkah pada kegiatan awal: 
 

1) Berdoa bersama. 
2) Absensi. 
3) Menuliskan materi yang akan diajarkan. 
Dilanjutkan pada kegiatan inti dengan langkah-langkah: 
1) Guru membagi siswa menjadi 10 kelompok. 
2) Siswa mengamati bagaimana menentukan KPK. 
3) Guru membimbing siswa. 
4) Siswa diminta untuk mencatat langkah-langkah mencari KPK yang 

dianggap sulit. 
5) Siswa berdiskusi dengan anggota kelompoknya. 
6) Masing-masing kelompok membacakan hasil diskusi. 
7) Guru melakukan tanya jawab dengan siswa. 
8) Guru bersama siswa membahas jawaban siswa. 
Pada kegiatan akhir: 
1) Guru bersama siswa menyimpulkan. 
2) Guru menutup pelajaran. 

Berdasarkan kelemahan-kelemahan pada siklus I, pada siklus I 
diperbaiki, sehingga saat pembelajaran siklus I berlangsung, peneliti juga 
meminta bantuan observer (guru kelas) dan teman sejawat untuk 
mengamati jalannya pembelajaran dari awal sampai akhir pelajaran 
dengan cara mengisi observasi yang telah disediakan. 

Pembelajaran pertemuan kedua pada siklus II sama dengan 
pertemuan kedua siklus I yang menekankan pada pemahaman materi. 
Selanjutnya langkah-langkah kegiatan pertemuan kedua pada siklus II 
adalah pada kegiatan pertama, pada kegiatan inti kegiatan-kegiatan yang 
dilakukan adalah: 
1) Berdoa bersama. 
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2) Guru membuka pelajaran, dilanjutkan presensi. 
3) Guru mengingatkan kembali materi yang telah diajarkan pada 

pertemuan I. 
Kegiatan inti pada pertemuan kedua antara lain: 
1) Guru melakukan tanya jawab tentang materi yang diajarkan pada 

pertemuan I. 
2) Guru membagi siswa menjadi 10 kelompok. 
3) Siswa diminta untuk memahami penjelasan guru. 
4) Guru membagi lembar kerja pada masing-masing kelompok. 
5) Masing-masing kelompok berdiskusi dengan anggota kelompok. 
6) Guru membimbing siswa. 
7) Masing-masing kelompok membaca hasil diskusi. 
8) Kelompok lain menanggapi. 
9) Guru melakukan tanya jawab dengan siswa. 
10) Guru bersama siswa membahas hasil diskusi. 
11) Guru membagi lembar evaluasi. 
Pada kegiatan akhir: 
1) Guru bersama siswa menyimpulkan pelajaran. 
2) Guru menutup pelajaran. 

c. Observasi 
Sesuai rencana, proses pengumpulan data dengan teknik observasi 

dilaksanakan pada saat pembelajaran yang dibantu observer (guru kelas) 
dan sesudah pembelajaran dengan foto. Observasi langsung ini dilakukan 
untuk mengamati dan mengumpulkan data dan menggunakan alam sekitar 
serta ada tidaknya hambatan-hambatan yang mengganggu proses 
pembelajaran yang mengakibatkan ketidaktuntasan siswa terhadap hasil 
belajar. 

d. Refleksi 
Implementasi pembelajaran menggunakan permainan kartu bilangan 

pada siklus II, peneliti berhasil mengatasi berbagai kendala, masalah atau 
kesulitan yang terjadi pada siklus I dengan cara penjelasan materi secara 
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detail dan memberi kebebasan pada siswa untuk memahami materi 
dengan memanfaatkan permainan kartu bilangaan dan memberi 
kesempatan pada siswa untuk bertanya dengan seluas-luasnya. 

Ada beberapa hal dalam implementasi pembelajaran dengan 
menggunakan permainan kartu bilangan yang menyenangkan bagi peneliti 
dan lembar observasi antara lain siswa kelihatan senang mengikuti 
pelajaran, siswa mampu berdiskusi dengan anggota kelompoknya. Selain 
itu siswa juga mau bertanya jika ada materi yang belum jelas, siswaa 
terlihat tenang waktu mengerjakan soal dan tidak menyontek. 

 
4.3. Hasil Penelitian 

Pembelajaran dengan menggunakan permainan kartu bilangan dalam 
meningkatkan hasil belajar siswa Kelas 5 SD Negeri Kepoh untuk mengikuti hasil 
belajar digunakan lembar evaluasi. Lembar evaluasi ini dibuat oleh peneliti dan 
dikerjakan oleh siswa setelah pembelajaran. Adapun KKM yang harus dicapai siswa 
adalah 60. Lembar soal terdiri dari 2 soal dengan 8 soal pilihan ganda dan 5 soal isian. 
Jika ada yang mendapat nilai kurang dari 60 maka siswa tersebut dikatakan belum 
tuntas dan harus mengikuti remidi. Bagi siswa yang sudah mendapat nilai lebih dari 60 
tidak mengikuti remidi. 
Pedoman penilaian hasil evaluasi: 
I. =  B x 1   II.   =  B x 2 
 =  10 x 1        =  5 x 2 
 =  10         =  10 

N
B · I B · II

10
10

10 10
10

 

10 

100
10

10 

100 

Keterangan: 
I =  pilihan ganda 
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II =  isian 
B =  jawaban betul 
N =  nilai 
  
 
 
 
4.3.1. Hasil Siklus I 

Data yang diperoleh peneliti setelah tes, data tersebut diperoleh dari 
hasil evaluasi siswa. Setelah menggunakan jawaban siswa, peneliti mendata 
nilai-nilai tersebut kemudian peneliti menggolongkan nilai-nilai tersebut ke 
dalam KKM 60 yang sudah ditentukan. Nilai di bawah KKM dikatakan belum 
tuntas dan harus mengikuti remidi. Adapun nilai yang sudah di atas KKM 
dikatakan tuntaas. Berikut ini nilai Kelas 5 pada siklus I. 

Berkaitan daftar nilai pada tabel di atas diperoleh data bahwa, ada 12 
siswa yang sudah mencapai KKM 60 dan dikatakan tuntas. Tetapi ada 17 
siswa yang harus melakukan perbaikan. Presentasi siswa yang mencapai KKM 
60 sebesar 41%, yang belum tuntas mencapai KKM sebesar 59%. 

 
Tabel 4.3 

Analisis Belajar Siswa Pada Siklus I 
 

No. Kategori Hasil Belajar Skor Tes Jumlah Siswa Presentase (%) 
1. 
2. 
3. 

Rendah 
Sedang 
Tinggi 

< 60 
60 – 70 

> 70 

17 
9 
3 

59 
31 
10 

 Jumlah  29 100 
 Rata-rata 61   

(Data diolah tahun 2012) 
 
Berdasarkan tabel 4.3 diketahui bahwa jumlah siswa yang termasuk 

kategori rendah 59% atau sebanyak 17 siswa, kategori sedang sebanyak 31% 
atau sebanyak 9 siswa, dan kategori tinggi sebanyak 10% atau sebanyak 3 
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siswa. Rata-rata hasil belajar siswa 61 yang berada pada rentang skor tes 60-
70, ini berarti hasil belajar pada siklus I termasuk kategori sedang. 

 
 
 
 
 

 
Tabel 4.4 

Analisis Ketuntasan Hasil Belajar Matematika 
Siswa Kelas 5 SD Negeri Kepoh 

Semester 1/2012-2013 
Siklus 1 

No Ketuntasan Frekwensi Persentase 
1 Tuntas 12 41% 
2 Tidak Tuntas 17 59% 
  Rerata 61.0 
  Maksimum 81.0 
  Minimun 50 

 
Berdasarkan analisis ketuntasan hasil belajar di atas untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada diagram di bawah ini. 
 

41%

59%

Analisis Ketuntasan Hasil Belajar Matematika 
Siklus I

Tuntas
Tidak Tuntas

 
Diagram 4.2. 
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Analisis Ketuntasan Hasil Belajar Matematika Siklus I 
 
 

Berdasarkan hasil analisis belajar siswa pada siklus I, maka 
perbandingan hasil belajar siswa dengan kondisi awal dapat dilihat pada tabel 
di bawah ini. 

 
 
 
 
 
 

Tabel 4.5 
Perbandingan Hasil Belajar Awal dan Siklus I 

 

No. Kategori Hasil 
Belajar Skor Tes 

Kondisi Awal Siklus I 
Jumlah 
Siswa % Jumlah 

Siswa % 
1. 
2. 
3. 

Rendah 
Sedang 
Tinggi 

< 60 
60 – 70 

> 70 

21 
8 
0 

72 
28 
0 

17 
9 
3 

59 
31 
10 

 Jumlah 29 100 29 100 
 Rata-rata 58,7 61 

 
Data pada tabel 4.5 di atas, hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

Matematika mengalami peningkatan. Hal ini dapat diketahui dari perbandingan 
hasil belajar dari kondisi awal dan siklus I yaitu pada kondisi awal rata-rata 
hasil belajar sebesar 58,7 dan rata-rata hasil belajar pada siklus I sebesar 61. 
Dengan demikian hasil belajar siswa pada kondisi awal berada pada kategori 
rendah, sedangkan siklus I hasil belajar siswa berada pada kategori sedang. 

 
4.3.2. Hasil Siklus II 

Selain analisis pada siklus I peneliti juga memperoleh data pada siklus II 
yang diperoleh dari hasil evaluasi siswa. Berikut ini daftar nilai Matematika 
Kelas 5 SD Negeri Kepoh. 

Dilihat dari daftar nilai pada tabel di atas diperoleh data bahwa ada 29  
siswa yang sudah mencapai KKM 60 dan dikatakan tuntas. Presentasi siswa 
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yang mencapai KKM 60 sebesar 100% dan yang belum mencapai KKM 60 
sebesar 0%. 

Tabel 4.6 
Analisis Belajar Siswa Pada Siklus II 

 
No. Kategori Hasil Belajar Skor Tes Jumlah Siswa Presentase (%) 
1. 
2. 
3. 

Rendah 
Sedang 
Tinggi 

< 60 
60 – 70 

> 70 

0 
15 
14 

0 
51 
49 

 Jumlah  29 100 
 Rata-rata 74   

 
 
Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4.6 dapat diketahui bahwa jumlah 

siswa yang termasuk kategori rendah sebanyak 0% atau 0 siswa, kategori 
sedang sebanyak 51% atau 15 siswa, dan kategori tinggi sebanyak 49% atau 
sebanyak 14 siswa. Rata-rata hasil belajar siswa 74 yang berada pada rentang 
skor tes > 70, ini berarti hasil belajar siswa pada siklus II termasuk kategori 
tinggi. 

 
Tabel 4.7 

Analisis Ketuntasan Hasil Belajar Matematika 
Siswa Kelas 5 SD Negeri Kepoh 

Semester 1/2012-2013 
Siklus 2 

No Ketuntasan Frekwensi Persentase 
1 Tuntas 29 100% 
2 Tidak Tuntas 0 0% 
  Rerata 74 
  Maksimum 90.0 
  Minimun 65 

 
Berdasarkan analisis ketuntasan hasil belajar di atas untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada diagram di bawah ini. 
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Diagram 4.3 

Analisis Ketuntasan Hasil Belajar Matematika Siklus 2 
 

Berdasarkan hasil analisis hasil belajar siswa yang ditinjau dari indikator-
indikator yang akan dicapai, maka perbandingan hasil belajar siswa dengan 
kondisi awal, siklus I, dan siklus II dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.8 
Perbandingan Hasil Belajar Awal, Siklus I, dan Siklus II 

 

No. Kategori 
Hasil Belajar 

Skor 
Tes 

Kondisi Awal Siklus I Siklus II 
Jumlah 
Siswa % Jumlah 

Siswa % Jumlah 
Siswa % 

1. 
2. 
3. 

Rendah 
Sedang 
Tinggi 

< 60 
60 – 70 

> 70 

21 
8 
0 

72 
28 
0 

17 
9 
3 

59 
31 
10 

0 
15 
14 

0 
51 
49 

 Jumlah 29 100 29 100 29 100 
 Rata-rata 58,7 61 74 

 
Berdasarkan data pada tabel 4.8 hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

Matematika mengalami peningkatan. Dapat dilihat dari perbandingan hasil 
belajar dari kondisi awal, siklus I, dan siklus II yaitu pada kondisi awal rata-rata 
hasil belajar sebesar 58,7, rata-rata hasil belajar pada siklus I sebesar 61 dan 
rata-rata hasil belajar pada siklus II  sebesar 74. Jadi hasil belajar siswa pada 
kondisi awal berada pada kategori rendah, sedangkan pada siklus I, hasil 
belajar siswa berada pada kategori sedang, dan pada siklus II hasil belajar 
siswa berada pada kategori tinggi. 

Tabel 4.9 
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Hasil Observasi Guru Siklus I 
 

No. Observasi Guru Siklus I Kemunculan 
Ya Tidak 

1. Guru menyampaikan motivasi pembelajaran.   
2. Guru menjelaskan materi pembelajaran.   
3. Guru melakukan tanya jawab tentang KPK.   
4. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok besar.   
5. Siswa diberi beberapa soal dan beberapa kartu bilangan tentang KPK.   
6. Siswa disuruh memasukkan kartu bilangan tersebut dalam 

persekutuan suatu bilangan. 
  

7. Adanya interaksi positif antara siswa dan siswa.   
8. Guru membimbing siswa selama berdiskusi.    
9. Guru mengevaluasi hasil belajar siswa dari materi yang telah 

dipelajari. 
  

10. Guru memanfaatkan kartu bilangan dengan sepenuhnya.   
Berdasarkan tabel 4.9 dapat dilihat bahwa hasil observasi guru pada 

siklus I yang terdiri 9 karakter penilaian terdapat 7 poin yang sesuai dengan 
pelaksanaan pembelajaran dan 3 poin yang belum sesuai dengan pelaksanaan 
pembelajaran. 

Tabel 4.10 
Hasil Observasi Guru Siklus II 

 

No. Observasi Guru Siklus II Kemunculan 
Ya Tidak 

1. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.   
2. Guru menjelaskan materi pembelajaran.   
3. Guru melakukan tanya jawab tentang KPK.   
4. Guru membagi siswa menjadi kelompok kecil.   
5. Adanya suatu interaksi positif antara siswa dan siswa.   
6. Guru mengevaluasi hasil belajar siswa.   
7. Guru membimbing siswa selama berdiskusi.    
8. Guru memanfaatkan kartu bilangan dengan sepenuhnya.   

 
Berdasarkan tabel 4.7 maka dapat dilihat bahwa hasil observasi guru 

pada siklus II yang terdiri dari 8 karakter penilaian terdapat 8 poin yang sesuai 
dengan pelaksanaan pembelajaran. 

 
4.4. Pembahasan 
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Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dianalisis, penggunaan 
permainan kartu bilangan mempunyai dampak positif. 

 
Tabel 4.11 

Perbandingan Ketuntasan Hasil Belajar Kondisi Awal, Siklus I, dan Siklus II 
 

Ketuntasan Nilai 
KKM 

Kondisi Awal Siklus I Siklus II 
Jumlah 
Siswa % Jumlah 

Siswa % Jumlah 
Siswa % 

Belum tuntas 
Tuntas 

≤ 60 
≥ 60 

21 
8 

72 
28 

17 
12 

59 
41 

0 
29 

0 
100 

Jumlah 29 100 29 100 29 100 
 
Berdasarkan tabel 4.11 maka dapat dilihat bahwa ketuntasan hasil belajar siswa 

masih rendah, baru 8 anak yang tuntas atau 28%, yang tidak tuntas 21 anak atau 
72%, karena peneliti belum menerapkan permainan kartu bilangan. 

Hasil belajar siswa pada siklus I mengalami peningkatan karena peneliti sudah 
meneliti permainan kartu bilangan, yang tuntas menjadi 12 siswa atau 41% dan yang 
belum tuntas 17 siswa atau 59%. 

Kondisi siklus I diperbaiki pada siklus II dari hasil semula 17 siswa yang belum 
tuntas, akhirnya menjadi tuntas semua (100%) karena dilakukan perbaikan proses 
pembelajaran. 

Tabel 4.12 
Perbandingan Hasil Observasi Siklus I dan Siklus II 

 
Siklus I Siklus II 

Observasi Guru 
Kemunculan 

Observasi Guru 
Kemunculan 

Ya Tidak Ya Tidak 
Hasil observasi guru 
pada siklus I yang terdiri 
dari 10 karakter 
penilaian. 

7 3 Hasil observasi guru 
pada siklus II yang 
terdiri dari 8 karakter 
penilaian. 

8 0 

 
Berdasarkan tabel 4.11 dan 4.12 dapat digambarkan bahwa pada siklus I yang 

tidak tuntas 17 siswa, kondisi tersebut diperbaiki pada siklus II dari hasil semula 17 
siswa yang belum tuntas, akhirnya menjadi tuntas semua (100%) karena dilakukan 
perbaikan proses pembelajaran. 


